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Kodi i Etikës  

Me datën 02.10.2007 në IGJK është mbajtur seminari 
mbi Kodin e Etikës dedikuar gjyqtarëve dhe prokurorëve 
të të gjitha niveleve për regjionin e Prishtinës. 

Në këtë sesion trajnues veçuam këto konkludime: 

 gjyqtari ka rol të rëndësishëm në menaxhimin e 
lëndëve, 

 fazat kryesore në menaxhimin e lëndëve që gjyqtari 
duhet ti qaset me profesionalizëm, objektivitet dhe duke 
qenë i paanshëm janë: kur ngarkohet me lëndë, fillimi i 
shqyrtimit gjyqësor, përpilimi i vendimit gjyqësor dhe 
dorëzimi i tij palëve, 

 gjyqtarët dhe prokurorët të jenë korrekt në punën e tyre 
dhe me profesionalizëm ti qasen punës sepse çdo gjë që 
është në kundërshtim me Kodin e Etikës është shkelje e 
ligjit. 

 nëse prokurori ose gjyqtari nuk e respekton Kodin e 
Etikës ai asnjëherë nuk e fiton imazhin e gjyqtarit ose 
prokurorit të mirë. 

 nëse sjelljet e gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk janë në 
përputhje me Kodin e Etikës atëherë këto sjellje nuk 
cenojnë vetëm integritetin personal por edhe 
institucional, 

 të pa punuara nga viti 2003, si rezultat i kësaj lëndët e 
reja do të zvarriten edhe më   tutje që është edhe një 
shkelje e kodit të etikës, 

 rreziku i parashkrimit të tyre, nëpër disa gjykata dhe 
prokurori; ka vonesa në punë gjë që edhe kjo është një 
nga  shkeljet e kodit të etikës, 

 mungesa e pajisjeve nëpër gjykata problem në vete,  
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zbatueshme mundësinë për viktimat 
që të dëshmojnë diskriminimin e 
pësuar: 

 Që gjatë kontesteve civile ta bartin 
barrën e të provuarit përmes të cilës 
paditësi mund t’i  "paraqes, para 
gjykatës ose ndonjë autoriteti tjetër 
kompetent faktet me të cilat vërteton 
prezumimin që ndaj tij është ushtruar 
diskriminim i drejtpërdrejtë ose i 
tërthortë". Në raste të tilla, Urdhëresa 
e BE-së specifikon, që “barra e të 
provuarit duhet të mbetet mbi palën 
përgjegjëse që të vërtetoj se nuk e ka 
shkelur parimin e trajtimit të 
barabartë" (Urdhëresa e BE-së neni 
8). Ky parim i bartjes apo kalimit të 
barrës së provuarit në rastet prima 
facie të diskriminimit është më se i 
rëndësishëm në pikëpamje që faktet 
dhe provat për diskriminimin e 

ushtruar janë në përgjithësi në duar 
të diskriminuesit; 

 Duke e lejuar paditësin që ta 
provoj ose mbroj rastin e 
diskriminimit ushtruar ndaj tij 
"përmes çfarëdo mjeti, duke 
përfshirë bazat e provave 
statistikore" (Urdhëresa e BE-së 
parathënia. 15 dhe neni. 8 (2). Si 
çështje praktike,  kjo dispozitë është 
e një rëndësie të veçantë për sa i 
përket provave statistikore e cila 
metodë mund të jetë e rëndësishme 
edhe në dëshmimin e diskriminimit 
të tërthortë (që do të thotë, kur një 
dispozitë neutrale në shikim të parë e 
ven personin në pozitë të pabarabartë 
krahasuar me të tjerë). 

 

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

adresën: kji_newsletter@hotmail.com 

Foto gjatë nënshkrimit të protokollit të 
bashkëpunimit në mes IGJK dhe UNDP 
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mënyrë strikte kodi i etikës nuk do 
të kishte shkelje të ligjit. Andaj u 
kërkua që gjyqtarët dhe prokurorët 
të jenë më korrekt, më profesional 
dhe më të kujdesshëm në punën e 
tyre në mënyrë që gjyqësia të 
vihet në baza të shëndosha. 

 mos pranimi i praktikantëve të rinj 
dhe angazhimi i bashkëpunëtorëve 
profesional më tepër në çështje 
administrative.  

Nga të dhënat e Inspeksionit Gjyqësor 
u bë e ditur se nga viti 2001 janë bërë 
1634 parashtresa kundër gjyqtarëve dhe 
prokurorëve, prej të cilave 634 
parashtresa janë hedhë si të pa baza. 
Nga kjo rezulton se po të aplikohej në 

normave anti-diskriminuese të cilat 

duhet të përmbajnë "pagimin e 

kompensimit viktimës" (Urdhëresa 

e BE-së neni. 15). Veç kësaj, 

Urdhëresa e BE-së i detyron shtetet 

që t’i "ndërmarrin të gjitha masat e 

nevojshme për të siguruar 

ekzekutimin e sanksioneve 

përkatëse". 

Ishte konstatim i pergjithshëm i 

dalë nga vlersimet e vet 

pjesmarrësve se seminari ishte i 

dobishëm dhe me debatin që u 

zhvillua dhe me elaborimin qe bënë 

ekspertët arriti që te pjesëmarrësit të 

përcjell rekomandime te dobishme 

në drejtim të 

zbatimit efikas të 

Konventave 

Evropiane dhe 

dispozitave të Ligjit 

Kundër 

Diskriminimit. 

Përfitues të këtij 

seminari  ishin 

gjyqtarët, prokurorët dhe gjyqtarët 

për kundërvajtje të të gjitha 

regjioneve të Kosovës. 

 

 

Si e tillë, përveç sistemit të mbrojtjes 

tradicionale dhe pushtetin e zbatuar 

nga çdo gjykatë gjatë procedurave 

gjyqësore, ligji kundër diskriminimit 

gjithashtu duhet të siguroj edhe 

procedurat vijuese:  

  "procedurat gjyqësore ose 

administrative" për përmbushjen e 

obligimeve të parapara me ligjin 

kundër diskriminimit "të qasshme 

për të gjithë" (Urdhëresa e BE-së 

neni. 7(1); 

  E drejta në "tubim dhe organizim 

ose ndonjë organi tjetër ligjor" 

lidhur me të drejtat e njeriut për 

t’u angazhuar në 

veprime ligjore 

ose procedura 

administrative në 

zbatimin e të së 

drejtës për 

mbrojtje kundër 

diskriminimit 

(Urdhëresa e BE-

së neni. 7(2). 

Në fushën e barrës së të provuarit 

dhe standardet e procedurës së 

provave, legjislacioni vendor duhet 

të siguroj dhe praktikisht të 

Legjislacioni vendor duhet gjithashtu 

të shqiptoj sanksione efektive dhe 

proporcionale për shkeljen e 

diskutueshme. 

Pas debatit në fund të tryezës 
veçojmë konkludimet dhe 
rekomandimet në vijim:                                                                                                       

 Agjencioni Kosovar i Pronave 
është themeluar me Rregulloren e 
UNMIK-ut Nr.2006/10 e datës 
04.03.2006 për zgjedhjen e 
kontesteve lidhur me pronën e 
paluajtshme private bujqësore dhe 
komerciale e ndryshuar me 

Rregulloren e 
UNMIK-ut 
Nr.2006/50 e datës 
16.10.2006.  

 Themelimi i AKP 
është i lidhur edhe me 
përmbushjen e Planit 
te Standardeve për 
Kosovën. Koordinimi 

dhe bashkëpunimi i punës së 
Agjencisë Kosovare të Pronave u 
çmua si tepër i  

Me datën 04.10.2007 në Institutin 
Gjyqësor te Kosovës  u mbajt Tryeza e 
diskutimeve   nga lëmia e 
marrëdhënieve pronësore-juridike me 
temën bosht ”Referimi i lëndëve të 
vendosura nga Komisioni për Kërkesa 
Pronësore-Banesore(KKPB)”. Sesioni 
punues u përqendrua dhe trajtoi disa 
tema me rëndësi nga kjo lëmi.  Përfitues 
të këtij seminari  ishin gjyqtarët e lëmis 
civile të të gjitha regjioneve të Kosovës. 

Temat të cilat u 
shtjelluan gjatë punës së 
kësaj tryeze u 
përqendruan në çështjet 
që kanë të bëjnë me; 
referimin e lëndëve të 
vendosura nga KKPB, 
paketa e referuar në 
gjykatat komunale si 
dhe me çështjet 
praktike. U shtruan për diskutim 
çështjet problematike të praktikës 
gjyqësore me synim të avancimit të 
njohurive dhe këmbimit të  përvojave në 
këtë lëmi. Përmes debatit interaktiv dhe 
sqarimeve të ekspertëve është arritur një 
harmonizim i qëndrimeve për çështjet e 

         Tryezë e Diskutimeve në lëmin civile 
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Termi "diskriminim" duhet 
gjithashtu të definoj përfshirjen e të 
"udhëzuarit" ose "nxitjes" për të 
diskriminuar kundër personave 
sipas bazave të përcaktuara 
(Urdhëresa e BE-së neni. 2(4)/
KNEFDR neni. 4 (a) dhe (c). 

Në fushëveprimin e diskriminimit 
dhe personave që ushtrojnë 
diskriminim, ligji duhet të zbatohet 
ndaj "të dy sektorëve atij privat dhe 
publik, duke përfshirë edhe organet 
publike"  (Urdhëresa e BE-së neni. 

3(1). Si i tillë, ligji 
duhet të përcaktoj 
që diskriminimi i 
bërë nga 
punëdhënësi privat 
ose pronari i 
restorantit është i 
ndaluar sikurse aj 
që mund të 

ushtrohet nga një zyrtar i policisë 
ose agjent shoqërorë. 

Në mënyrë që legjislacioni kundër 
diskriminimit efektivisht të 
zbatohet dhe të funksionoj, 
viktimat e diskriminimit dhe 
përfaqësuesit e tyre duhet të kenë 
mundësinë për qasje në mjetet 
themelore juridike përmes 
procedurave të shpejta dhe efektive 
gjyqësore.  

sipas normave të parapara me 
Urdhëresën kundër diskriminimit dhe 
racizmit. Veç kësaj, si pjesë e acquis 
communautaire, (komunitetet 
evropiane) kjo Urdhëresë duhet 
inkorporuar nga të gjitha Shtetet 
kandidate që dëshirojnë të 
anëtarësohen në Bashkimin Evropian. 

 Legjislacioni kundër diskriminimit 
duhet që shprehimisht të përfshijë 
"diskriminimin e  drejtpërdrejt dhe 
atë të tërthorët brenda fushëveprimit 
të veprimeve të ndaluar (Urdhëresa e 
BE-së neni 2). Për 
qëllimet e parapara 
me Urdhëresën e BE
-së, "diskriminimi i 
drejtpërdrejtë" është 
definuar si veprim që 
ndodhë “kur një 
person trajtohet,  
është trajtuar ose do 
të trajtohet në mënyrë të pabarabartë 
në krahasim me tjetrin, që në 
rrethanat të krahasueshme është ose 
do të ishte trajtuar bazuar në përkatësi 
etnike ose racore" (Urdhëresa e BE-së 
neni. 2(2)(a), ndërsa "diskriminimi i 
tërthorët" ndodh "në rastet kur një 
dispozitë neutrale, kriter apo praktikë 
e paanshme në shikim të parë e ven 
personin në pozitë të pabarabartë 
krahasuar me tjetrin, përveç në rastet 
kur dispozita e tillë, praktika apo 
kriteri mund të justifikohet në 
pikëpamje objektive me një qëllim 
legjitim dhe mjete legjitime të 
domosdoshme dhe të përshtatshme 
për arritjen e qëllimit” (Urdhëresa e 
BE-së neni 2(2)b. 

 3                     16  
dhe pëlqimit të pronarit.  

Secila lëndë është e veçuar kurse hartimi 
i vendimit lidhur me të është grupor. 
Përveç vendimit grupor secila kërkesë e 
ka edhe vendimin individual i cili 
përmban si emrat e palëve ashtu edhe 
adresën e pronës. Në vendimet 
individuale ekziston edhe urdhri i 
komisionit për lëndën konkrete dhe 
paragrafi ose paragrafët e vendimit 
grupor ku parashtruesit e kërkesave 
duhet t’u referohen për ta kuptuar përse 
është vendosur ashtu rasti i tyre. 

 Meqenëse praktika e vendimeve 
grupore nuk është e përhapur në Kosovë, 
kërkohet një njohuri paraprake për 
analizimin e vendimit dhe identifikimin 
e rastit konkret në vendimin grupor. 

 Rastet të cilat u dorëzohen gjykatave 
në vendimin grupor kanë të precizuar 
arsyen e referimit të lëndëve në gjykatë. 
AKP nëpërmjet materialit elektronik i ka 
shkoqitur të gjitha arsyet për çdo rast veç 
e veç.  

 Arsyet më të shpeshta të referimit të 
lëndëve janë kërkesat që kanë të bëjnë 
me: 

a) Anulimin apo ndryshimin e 
kontratave mbi shitblerjen  e pronës, 

b) Mospranimi i kërkesës së kategorisë 
B (zyrtarizmi i transaksioneve 
jozyrtare): 

c) Blerja e banesës: 

d) Diskriminimi  

nevojshëm në momentin aktual. 

 Përgjegjësia kryesore e AKP është 
zgjidhja e kërkesave pronësore të 
ndërlidhura me luftën në periudhën 
prej 27.02.1998 deri më 20.06.1999 
dhe atë: 

 Kërkesat e pronësisë së pronës së 
paluajtshme private bujqësore dhe 
industriale, 

 Kërkesat për të drejtën e 
shfrytëzimit të pronës së paluajtshme 
private bujqësore dhe industriale.  

 Ankesa kundër vendimit të KKP
(Komisioni për Kërkesa Pronësore) 
paraqitet në Gjykatën Supreme të 
Kosovës. Ky ndryshim në 
kompetencë është në krahasim me 
DQPB e mëparshme ku i njëjti 
komision që ka nxjerr vendimin ka 
vendosur edhe për ankesë është në 
favor të sigurisë juridike se në rast të 
lëshimeve nga ana e KKP, Gjykata 
Supreme ka mundësi të evitoj 
lëshimet e përmendura. 

 Është me interes të prezantohen 
edhe disa të dhëna nga ish-DQPB-
HPD sepse shumë lëndë AKP i ka 
trashëguar prej saj, ku numri i 
kërkesave ka qenë 29160 prej tyre të 
zgjidhura 29160, të implementuara 
29080 apo 99.7% e në procedurë të 
implementimit 80 kërkesa. 

 Me nenin 15 të Rregullores së 
UNMIK-ut 2006/50 parashihet 
mundësia e vendosjes së pronës 
bujqësore dhe industriale nën 
administrim dhe dhënien e saj me 
qira pas vendimit të plotfuqishëm 
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Pronësore Banesore, 

 Eventualisht sigurimi i 
adresave të reja të palëve, etj. 

 U prezantua baza e të dhënave të 
AKP, në të ardhmen kjo do të 
shërbej për gjyqtarët në 
përmirësimin e efikasitetit në punë, 

duke shkurtuar 
vonesat në 
kompletimin e 
lëndëve më 
dokumentacionin 
e nevojshëm. U 
dhanë sqarime 
shteruese se si 
mund të përdoret 
kjo bazë. 

 Çështjet e tjera diskutabile që 
paraqiten gjatë shqyrtimit të lëndëve të 
referuara mund të jenë: 

Paraqitja e padisë nga parashtruesi i 
kërkesës pa e pritur dërgimin e lëndës
(kjo çështje duhet sqaruar në fazën e 
ekzaminimit paraprak të padisë, 
respektivisht të 
kërkesës së 
mëparshme); 

Ekzaminimi nëse 
padia, respektivisht 
kërkesa është e 
kuptueshme dhe 
përmban të gjithë çka 
nevojiten për të 
vepruar; 

Afatshmëria e 
padisë, respektivisht kërkesës, duke 
pasur parasysh ditën e paraqitjes së 
kërkesës në Drejtori për Çështje 

gjithashtu u shtruan për diskutim 
çështjet problematike të 
praktikës gjyqësore me synim të 
avancimit të njohurive në këtë 
lëmi. Përmes debatit interaktiv 
dhe sqarimeve të ekspertëve u 
arritë një harmonizim i 
qëndrimeve për çështjet e 
diskutueshme. 

Pas debatit në fund të tryezës 
veçuam konkludimet dhe 
rekomandimet në vijim:       

 Mund te konstatojmë se viti 
2000 ka 
shënuar dy 
zhvillime të 
rëndësishme në 
Evropë lidhur 
me luftën 
kundër 
racizmit. Në 
qershor të 
njëjtit vit, 

Këshilli i Bashkimit Evropian ka 
miratuar Urdhëresën 2000/43/
BE “për implementimin e 
parimit të trajtimit të barabartë 
në mes të personave pa marrur 
parasysh përkatësin e tyre etnike 
ose racore”. Në mes të vitit 
2003, të gjitha Shtetet Anëtare të 
BE-së janë kërkuar që ta 
përshtatin legjislacionin e tyre  
 

Me datën 30.10.2007 në Institutin 
Gjyqësor te Kosovës  u mbajt 
seminari me temën bosht ”Zbatimi i 
Ligjit Kundër Diskriminimit 
(LKD)”. Seminari u organizua nga 
Qendra Evropiane e të Drejtave të 
Njeriut në Budapest, (QEDNJR) & 
Zyra e Dokumenteve të Ashkalive 
në Kosovë (RZAK), dhe Instituti 
Gjyqësor i Kosovës (IGJK), për 
gjyqtarët dhe prokurorët lidhur me 
implementimin e Ligjit Kundër 
Diskriminimit në Prishtinë  

Temat të cilat u 
shtjelluan gjatë 
punës së kësaj 
tryeze u 
përqendruan në 
çështjet që kanë të 
bëjnë me:  Të 
drejtën e UE-së dhe 
traktatet tjera 
ndërkombëtare në 
anti-diskriminim, obligimet tjera 
ndërkombëtare lidhur me 
diskriminimin përfshirë këtu 
(KEDNJ) dhe (QEDNJR) dhe 
pasqyrën e përgjithshme dhe 
implementimin e Ligjit Kundër 
Diskriminimit në Kosovë  

Në këtë seminar në cilësi të 
ekspertëve ligjorë ishin 
përfaqësuesit nga Qendra Evropiane 
e të Drejtave të Njeriut në Budapest, 
z. Larry Olomoofe, Trajnues për të 
drejtat e njeriut (QEDNJR) dhe z. 
Andi Dobrushi, Përfaqësues i lartë 
(QEDNJR). Në këtë seminar 

transit, e më pas edhe vend i 
destinimit. Në bazë të kësaj 
statistike   u bë e njohur se edhe në 
Kosovë brenda për brenda ndodhë 
trafikimi me qenie njerëzore. U 
konkludua se nga shkaqet 
individuale  kryesore është gjendja 
ekonomike, niveli i ulët i arsimit 
dhe dhuna në familje, ndërsa nga 
shkaqet e përgjithshme gjendja 
ekonomike dhe sociale, fluksi i 
migrimit, prezenca e strukturave  të 
krimit të organizuar në rajon, 
kufijtë e brishtë, forcat e rendit dhe 

IGJK-ja në bashkëpunim me IOM-in me 
datën 4 dhe 5.10.2007 organizoi dhe 
mbajti seminarin me temën: Bazat 
kundër trafikimit, fuqizimi i strukturave 
gjyqësore dhe institucionale.  

Në këtë seminar u fol rreth dukurisë së 
trafikimit me qenie njerëzore,  cilat është 
gjendja dhe tendencat në Kosovë. Duke 
përmendur disa institucione dhe 
organizata, u veçua roli i IOM-i të cilat 
objektivë kanë luftimin dhe 
parandalimin e këtij lloji të 
kriminalitetit. Gjatë  trajnimit  u dhanë 
disa statistika në bazë të së cilave 
vërehet se kjo dukuri është mjaftë e 
përhapur edhe në Kosovë e cila 
fillimisht pas lufte ka qenë vetëm vend 

Bazat kundër trafikimit, fuqizimi i strukturave gjyqësore dhe institucionale 
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trajnimi ishin gjyqtarët e lëmis 
civile të regjionit të Pejës.  

Duke hapur këtë punëtori në fillim 
z. Esat Shala, kryetar i Gjykatës së 
Qarkut të Pejës theksoi rëndësinë 

që ka kjo temë 
aktualisht në qarkun 
e Pejës.  

Ne tha ai kemi 
veçuar këtë temë  

Me datën 9 tetor 2007 Instituti 
Gjyqësor i Kosovës në gjykatën e 
Qarkut në Pejë  organizoi punëtorinë 
në temën: “Kontrata mbi Borxhin”. 
Sesioni punues u përqendrua dhe 
trajtoi aspekte të 
ndryshme të kësaj 
teme, punëtoria u 
organizua në formë të 
trajnimit për ngritjen 
e shkathtësive 
profesionale-praktike 
- simulim i një 
gjykimi të 
improvizuar. 
Përfitues të këtij 
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strehimore janë të tipit të mbyllur, 
ku pas kësaj faze punohet në 
riatdhesimin dhe ri integrimin e 
tyre. Gjithashtu strukturë tjetër 
është edhe Grupi Ndërinstitucional 
i cili është i përbërë me përfaqësues 
nga Ministria e Drejtësisë, 
Ministria e Punës dhe Mirëqenies 
Sociale, IOM, OSBE, NCSC dhe 
disa organizata tjera joqeveritare i 
cili koordinon çështjet lidhur 
luftimin e trafikimit. 

U shfaq edhe një dokumentar, në të 
cilin janë prezantuar dëshmitë e dy 
viktimave të trafikuara dhe një film 
i cili bënte fjalë po ashtu për 
viktima të trafikuara, trafikantët, 
çfarë metodash përdorin ata dhe 
cilat janë qëllimet kryesore.   

sigurisë në fazën e konsolidimit etj. 

U trajtuan mjaftë metoda teknike dhe 
taktike për luftimin e këtij lloji të 
kriminalitetit duke përmendur edhe 
vështirësitë që kanë ata (Sektori për 
Antitrafikim Njerëzor- SANJ) për  
arsye se trafikimi me qenie njerëzore 
është shumë i organizuar, 
karakteristikë - hyrja legale në pikat 
kufitare, disponojnë me leje të 
qëndrimit  dhe kanë kontrata të punës. 
Në këtë trajnim e bë e njohur se është 
aprovuar plani kundër trafikimit në 
Kosovë e cila si objektivë ka 
parandalimin, mbrojtjen dhe 
përndjekjen penale, mandej 
procedurat standarde të operimit që 
është e veçantë për shkak të 
specifikave për viktimat e trafikuara 
të huaja dhe viktimat e trafikuara 
vendore, strehimoret, një në kuadër të 
Ministrisë së Drejtësisë-ISF, një në 
kuadër të OJQ-lokale dhe një 
strehimore për të mitur, të gjitha këto 

konfidencialiteti. Në lidhje me këtë 
duhet nënvizuar se roli i Komitetit 
nuk është dënimi i shteteve, por 
më tepër dhënia e ndihmës me 
qëllim parandalimin e 
keqtrajtimeve të personave të 
privuar nga liria. 

Pas çdo vizite, KPT-ja përpunon 
një raport që parashtron faktet e 
konstatuara dhe përmban, nëse 
nevojitet, rekomandime dhe 
këshilla të tjera, në bazë të të 

cilave 
vendoset 
dialogu me 
shtetin e 
interesuar. 
Raporti i 
vizitës së 
Komitetit 
është 
parimisht, 
konfidencial; 

megjithatë, pothuajse të gjitha 
shtetet kanë zgjedhur ta heqin 
rregullën e konfidencialitetit dhe i 
kanë bërë publike raportet. 

Gjithashtu në këtë seminar u fol 
edhe për ekstradimin dhe dëbimin 
të cilat janë të parapara me këtë 
Konventë. U prezantua rasti i Zaim 
Alilit shtetas i Maqedonisë për të 
cilin Maqedonia ka paraqit 
kërkesën e ekstradimit, rasti i cili 
është në procedurë dhe ende nuk 
është përfunduar. 

Kur bën një vizitë, KPT-ja gëzon 
kompetenca të gjera në saje të 
Konventës: hyrjen në territorin e 
Shtetit të interesuar dhe të drejtën për 
të lëvizur pa pengesë; mundësia për të 
shkuar sipas dëshirës në të gjitha 
vendet ku ndodhen personat e privuar 
nga liria, përfshirë këtu të drejtën e 
qarkullimit pa pengesë brenda këtyre 
vendeve; mundësia për të marr 
informacione të plota lidhur me vendet 
ku ndodhen personat e privuar nga 
liria si dhe çdo informacion tjetër që 
disponon Pala dhe që 
i nevojitet Komitetit 
për përmbushjen e 
detyrës së tij. 

Komiteti ka 
gjithashtu të drejtë të 
takohet pa dëshmitar 
me çdo person për të 
cilin ai mendon se 
mund t’i jap 
informacione të nevojshme. 

Vizitat mund të bëhen në çdo vend ”ku 
personat janë të privuar nga liria nga 
një autoritet publik”. Mandati i KPT-
së shtrihet pra përtej institucioneve të 
burgimit dhe komisariateve të policisë, 
për të përfshirë, për shembull, 
institucionet psikiatrike, zonat e 
ndalimit në kazermat ushtarake, 
qendrat e ndalimit për kërkuesit e azilit 
ose kategoritë e tjera të të huajve, dhe 
vendet ku të mituritë mund të privohen 
nga liria me vendim gjyqësor ose 
administrative. 

Dy parime themelore rregullojnë 
marrëdhëniet midis KPT-së dhe Palëve 
në Konventë: bashkëpunimi dhe 

                                 Simulim gjykimi në lëmin civile                             
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rrethanë tjetër të pavolitshme të 
ngjashme, kontrakton për veti ose 
për person të tretë dobinë e cila 
është në vis proporcion evident me 
atë që palës tjetër kontraktuese i jep 
ose i bën të mirë ose detyrohet t’i 
dhuron apo t’ia bën një të mirë. 

 Kontrata për fajden është një 
punë juridike e cila po shkakton 
fitime enorme dhe shumë forma të 
krimit financiar janë produkt i 

këtyre punëve.  

Kontrata mbi 
fajdenë është e 
ndaluar me 
dispozita kogente-
imperative. 

 Shkëmbimi jo 
ekuivalentë midis 

palëve kontraktuese mund të vjen 
jo vetëm te kontrata mbi fajdenë 
por edhe te kontrata te e cila 
ekziston dëmtimi përtej masës 
(dëmtimi përtej gjysmës) dhe nga e 
cila janë paraqitur rrethanat e 
ndryshuara.    

Duhet bërë dallimi mes kontratës 
mbi fajdenë dhe këtyre kontratave. 
Edhe pse ka tentativa që të 
trajtohen si të njëjta. 

 Në praktikën gjyqësore kemi 
raste të shumta të kontratave mbi 
huan por këto paraqesin  

duke pas parasysh dilemat dhe pyetjet 
që po i shtron praktika gjyqësore dhe 
për këtë kemi përgatitur në 
bashkëpunim me IGJK-në një simulim 
të gjykimit dhe në fund kemi paraparë 
një debat lidhur me këtë çështje. Në 
fillim kryetari elaboroi në mënyrë mjaft 
të saktë disa koncepte kryesore mbi 
kontratën mbi borxhin, huan dhe atë 
mbi fajdenë, duke shkoqitur elementet 
e përbashkëta dhe ato dalluese. Po 
ashtu me interes ishin 
edhe interpretimet tejet 
shteruese të dispozitave 
të LPK që ju referuan 
veprimeve procedurale 
lidhur me shqyrtimin 
gjyqësor. 

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

 U potencua se zbatimi i shkathtë i 
dispozitave të procedurës civile 
mundëson vërtetimin e gjendjes 
faktike. 

Pas përfundimit të simulimit të 
gjykimit u zhvillua një debat interaktiv 
që rezultoi me  përfundime dhe 
rekomandime të dobishme: 

 Kontrata mbi Fajdenë është ajo 
kontratë barësore sipas të cilës njëra 
palë kontraktuese, duke shfrytëzuar 
ngushtllëkun, mendjelehtësinë, 
përvojën e pamjaftueshme ose një 
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formuar si strukturë edhe Komiteti 
Evropian për parandalimin e 
torturës dhe të dënimeve ose 
trajtimeve çnjerëzore ose 
poshtëruese (KPT) sipas Konventës 
së Këshillit të Evropës e 1987-ës me 
të njëjtin emër (më tej “Konventa”). 
Sipas nenit 1 të Konventës thuhet: 
“Krijohet një Komitet Evropian për 
parandalimin e torturës dhe 
ndëshkimeve ose trajtimeve 
çnjerëzore ose poshtëruese. Me anë 
të vizitave, Komiteti shqyrton 
trajtimin e personave të privuar nga 
liria duke synuar, në rast se 
nevojitet, forcimin e mbrojtjes së 
tyre kundër torturës dhe dënimeve 
osë trajtimeve çnjerëzore ose 
poshtëruese.” 

KPT-ja ushtron funksionet e tij, 
kryesisht parandaluese, me anë të 
vizitave të dy tipave – periodike dhe 
ad hoc. Vizitat periodike bëhen 
rregullisht në të gjitha Shtetet Palë 
në Konventë. Vizitat ad hoc 
organizohen në të njëjtat Shtete kur 
ato i duken Komitetit si  të 
“nevojshme nga rrethanat”. 

 

 

 Për dy ditë me radhë, ashtu siç ka qenë 
planifikuar, me datën 22-23.10.2007 
është mbajtur seminari dyditor mbi 
Konventën Evropiane për Mbrojtjen e 
të Drejtave të Njeriut dhe Lirive 
Themelore për gjyqtarët dhe prokurorët 
e regjionit të Prizrenit.  

Temë e trajtimit në këtë seminar ka 
qenë neni 2 dhe 3 i  kësaj Konvente.  
Gjatë elaborimit të këtyre neneve nga 
trajnuesit u bë një pasqyrim i  detajuar, 
ku vlen të ceket se qëndrimi se 
Konventa është instrument i gjallë e 
cila ndryshon me zhvillimin e shoqërisë 
dhe raporteve shoqërore.  

U bë një vështrim analitik i shumë 
aktgjykime të gjykatës së Strasbourgut 
ku gjykata kishte gjetur 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 ku ata paraqiten 
mendimet e tyre se a ka pas shkelje të 
nenit 2 apo jo.  

Gjatë dy ditëve me radhë u prezantuan 
edhe shumë raste të 
keqtrajtimit gjatë 
arrestit, në qendra 
të burgimit, por 
edhe në qendra tjera 
jashtë burgimit 
nëpër aeroporte ose 
në kufij me rastin e 
kalimit ilegal etj.  

U theksua se përveç 
Konventës Kundër 
Torturës si akt është 
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rikthimin e gjendjes 

parakontraktuese midis fajdexhiut 

dhe të shfrytëzuarit. 

 Aktualisht kontrata mbi fajdenë 

parimisht anulohet nga momenti i 

lidhjes së saj mirëpo ajo mund të 

shpallet e pavlefshme për të 

ardhmen po që se nga brendia e saj 

kishte me rrjedh se ky kishte me 

qenë vendimi më i mirë. 

 Për dallim nga sanksioni i 

nulitetit i cili paraqet mjet energjik 

kundër lidhjes së kontratave mbi 

fajdenë sanksioni i revizionit është 

mjet shumë më i butë por edhe më 

efikas. Sanksioni me revizion të 

kontratave mbi fajdenë është i 

paraparë me legjislacion përveç 

sanksionit të nulitetit, (këtë e 

përmban edhe Kodi civil italian dhe 

ai hungarez). Në Ligjin për 

marrëdhëniet detyrimore po ashtu 

propozohet ky sanksion përveç atij 

të nulimit të kontratës (neni 141, 

paragrafi 3 ). 

marrëdhënie juridiko-detyrimore e jo 

marrëdhënie pronësoro-juridike siç 

pretendohet ndonjëherë gabimisht. 

 U potencuan elementet për krijimin 

e kontratës mbi fajdenë, disproporcioni 

evident në prestacione të palëve 

kontraktuese, pasojat që tërheq kontrata 

për fajdenë dhe sanksionet që janë në 

dispozicion. 

 Sipas një koncepti kontrata mbi 

fajdenë do të bënte pjesë në grupin e 

kontratave të ndaluara të 

kundërligjshme jo të moralshme dhe 

kundër zakoneve të mira që do të 

tërhiqte sanksionin e nulimit absolut

(këtë qëndrim e përmban Kodi civil 

gjerman dhe ai austriak). 

 Sipas konceptit të dytë kontrata 

mbi fajden nuk do të ishte 

kundërligjore e as kontratë e 

pamoralshme por kontratë e lidhur me 

të metat e caktuara me të cilat goditen 

interesat e një pale kontraktuese por jo 

edhe interesat e shoqërisë. Këto 

kontrata do të 

tërhiqnin sanksionin e 

nulimit realtiv-

pavlefshmërinë e 

njëanshme. 

 Sanksioni i 

nulitetit ka për pasojë 

institucionale mbështetëse. Gjatë 
prezantimit të secilit subjekt 
procedural për veprimet që duhet 
ndërmerr në këtë procedurë u 
bënë krahasime sa i përket 
zgjidhjeve që ofron Ligji Penal 
për të Mitur në Kosovë dhe ai 
gjermanë.  

Nga të dhënat që prezantoi 
Kryeprokurori i Prokurorisë 
Komunale në Gjilan vetëm në 
këtë vitë deri në shtator janë 218 
kallëzime penale për të mitur. 

Nga e gjithë 
kjo u 
konkludua se 
për plotësimin 
e zbrazëtive 
ligjore dhe për 
implementimin 
e këtij ligji 
është e 
nevojshme 

profesionalizmi i gjithë 
subjekteve të përmendur. Në të 
ardhmen e afërt të kemi gjyqtarë 
për të mitur, prokurorë për të 
mitur si dhe qendra disiplinore 
mungesa e të cilave po shkakton 
mjaftë probleme dhe vështirësi. 

IGJK-ja në bashkëpunim me 
UNICEF-in me datën 19.10.2007 
organizoi dhe mbajti seminarin me 
temën: Delikuenca e të Miturve 
dedikuar regjionit të Gjilanit. Në 
cilësi të ekspertit për këtë seminar 
ishte z. Dierk Helmken, prokuror 
me përvojë për të mitur nga 
Gjermania.  

Përfitues të këtij seminari ishin 
gjyqtarët, prokurorët, qendra për 
punë sociale, shërbimi sprovues 
dhe policë nga ky regjion.  

Tema e cila u trajtua ishte 
procedura për të 
mitur e cila u 
elaborua  përmes 
disa rasteve 
praktike ku si 
delikuent paraqitet 
i mituri. U 
shkoqitë roli i 
secilit subjekt 
procedural, duke 
filluar nga policia, 
prokurori, gjyqtari, shërbimi 
sprovues dhe qendra për punë 
sociale, dhe veprimet procedurale 
që duhet të ndërmerren në këtë 
procedurë. Duke parë se ligji penal 
për të mitur është bashkëkohor dhe 
i avancuar por për zbatimin e tij po 
vërehen vështirësi në 
implementimin e këtij ligji duhet 
formuar dhe funksionalizur sa ma 
shpejt infrastrukturën 
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dispozitiv duhet shkruar vetëm ai 
veprim alternativ i cili ka ndodhur 
në të vërtet; nëse i pandehuri ka 
poseduar armë të ngarkohet vetëm 
për posedim, apo kur i pandehuri ka 
bartur armë të ngarkohet vetëm për 
bartje e jo te shkruhen te gjitha 
veprimet alternative qe i parasheh 
ligji. 

2. Në një vendim të gjykatës së 
Qarkut rreth kualifikimit të një 
veprimi nga ana e të pandehurit 
thuhet se: nëse i pandehuri në 
dasmë, tek motra e tij, nga çanta e 
gruas se tij nxjerrë revolen për te 
cilën vetëm bashkëshortja e të 
pandehurit posedon leje dhe nga 
tarraca e banesës shtinë me armë 
dhe armën prapë e kthen në çantë, 
nga gjykata është vlerësuar se ai nuk 
ka mbajtur armë pa autorizim, pasi 
që ai nuk ka manifestuar vullnet që 
atë armë ta mbaj.  

Sipas këtij përshkrimi, ky veprim do 
të mund të kualifikohej sipas nenit 
të tanishëm 328 par. 2 të KPPK, 
ngase me këtë dispozitë si veprim 
inkriminues pos veprimeve tjera 
është paraparë edhe përdorimi i 
armës.  

3. Përkitazi me atë se çfarë 
konsiderohet sasi e madhe e armëve, 
një qëndrim i  
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me argumente direkte dhe të 
tërthorta. Shikimi në vend të 
ngjarjes është vetëm një pjesë e 
procesverbalit. 

 Duhet dalluar daljen në vend të 
ngjarjes (që është çështje teknike) 
prej shikimit në vend të ngjarjes ku 
bëhet procesverbali apo (nxjerrët 
aktvendim për nxjerrjen e provave). 

 Prova e nxjerr njëherë pa vërejtje 
apo me vërejtje e pranuar nga palët 
dhe e shënuar në procesverbal nuk 
duhet të lexohet edhe njëherë. 

 Padia nuk është në rregull të 
lexohet gjithherë, mjafton 

deklarimi i 
paditësit se 
mbetet pranë 
asaj që 
kërkohet me 
padi. 

Procesverbali 
nuk duhet t’iu 
lexohet edhe 
njëherë palëve 
që kanë 
prezantuar në 
shqyrtimin në 

vendin e ngjarjes dhe ato 
vullnetarisht e kanë nënshkruar. 

 Vendshikimit i paraprin vendimi 
për dalje në vendshikim. 

bëhet në dy mënyra dhe atë: me 
shqetësim dhe me marrje. 

 Për zgjidhjen e kontesteve te cilat 
kanë të bëjnë me pengim-posedimin në 
palujtëshmëri, kompetente është 
gjykata në territorin e së cilës gjendet 
palujtëshmëria. 

 Lidhur me kërkesëpadinë vendoset 
me Aktvendim. 

 Në pyetjen se a duhet gjykata 
gjithherë ta caktoj ekspertin e 
gjeodezisë me emër dhe mbiemër 
rrodhi përgjigjja se duhet, por në 
mungesë të listave të ekspertëve-
gjeodet po kërkohet prej Drejtorisë së 
gjeodezisë që të 
caktojnë njërin 
prej gjeodetëve 
të lirë. U 
potencua se në 
të gjitha qytetet 
e mëdha në 
rajon veprohet 
duke ju drejtuar 
organit 
kompetent 
komunal(dhe ata 
pastaj caktoj 
njërin prej 
ekspertëve në listë). Por shpesh është 
evidente mungesa e ekspertit-gjeodet se 
p.sh. neuropsikiatrin mund ta caktojmë 
menjëherë me që disponojmë me listën 
e tyre. Në favor të caktimit me emër të 
ekspertit u potencua edhe shmangja që 
mundëson ky caktim nga konflikti i 
interesave me kohë. 

 Shikimi në vend të ngjarjes duhet të 
bëhet duke përshkruar sa ma detalisht 

Me datën 11.10.2007 IGJK-ia 
organizoi një simulim gjykimi nga 
lëmia penale në regjionin e Gjilanit. 
Përfitues të këtij simulimi ishin 
gjyqtarët, prokurorët, bashkëpunëtorët 
profesional si dhe praktikantët e këtij 
regjioni. Temë simulimi ishte vepra 
penale e armëmbajtjes pa leje. 
Simulimi ishte ne nivelin e duhur, 
akteret nëpërmes roleve të tyre 
përfaqësuan denjësisht pozitën dhe 
rolin e detyrës së tyre të cilën e 
ushtrojnë në përditshmëri, trupi gjykues 
ishte në përbërjen e duhur ligjore, 
shqyrtimi gjyqësor filloj dhe përfundoj 
sipas procedurës që e kërkon ligji duke 
respektuar procedurat, fazat, palët e 
deri tek vendimmarrja. Pas përfundimit 
të simulimit është diskutuar nga të 
pranishmit e gjithë mbarëvajtja e këtij 
simulimi duke shprehur opinionet e 
tyre. 

Ne vazhdim do të paraqesim disa 
rekomandime më interesante nga 
prezantimi i z. Fejzullah Hasanit, 
gjyqtar në Gjykatën Supreme të 
Kosovës,  të cilat ndërlidhen me 
dispozitat e nenit 327 dhe 328 te KPPK
-së.  

1. Sa i përket kualifikimit të këtyre 
veprave penale (armëmbajtje pa leje), 
në praktikën e prokurorive dhe 
gjykatave në dispozitiv po hasim 
përshkrimin e të gjitha 
veprimeve alternative te 
cilat i parasheh ligji! Ky 
përshkrim i plotë i veprës 
penale është i 
domosdoshëm që të 
shkruhet në hyrje të 
aktgjykimit, ndërsa në 
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ka sanksionuar edhe mosparaqitjen e 
çfarëdo ndryshimi të pronësisë, 
posedimit apo kontrollit të 

paautorizuar të armës. 

Këtu konsideroj se 
intenca e ligjdhënësit ka 
qenë që çdo ndryshim 
që ka te bëje me 
zhveshjen nga pronësia, 
posedimi apo kontrollit 
të armës, të lajmërohet 
policia p.sh: humbja e 

armës, vjedhja e armës, grabitja e 
armës, asgjësimi etj.    

Gjykatës Supreme të Kosovës e 
konsideron si sasi e madhe e armeve 
mbajtjen e pesë (5) e më tepër armëve 
dhe mbajtjen e mbi 
katërqind (400) copë 
fishekëve. Ky qëndrim 
nuk është i plotë dhe ka 
nevojë të plotësohet, 
sepse nuk i përfshin edhe 
materiet plasëse, 
respektivisht nuk e ka 
specifikuar se çfarë sasie 
e materies plasëse duhet te 
konsiderohet si sasi e madhe e 
armëve. 

4. Neni 328 par. 4, si vepër penale e 

Me datën 17 tetor 2007 Instituti 
Gjyqësor i Kosovës në gjykatën e 
Qarkut në Mitrovicë  organizoi 
punëtorinë në temën: “Pengimi në 
Posedim”. Sesioni punues u 
përqendrua dhe trajtoi aspekte të 
ndryshme të kësaj teme, punëtoria u 
organizua në formë të trajnimit për 
ngritjen e shkathtësive profesionale e 
praktike - simulim i një gjykimi. 
Përfitues të këtij trajnimi ishin 
gjyqtarët e lëmis civile të regjionit të 
Mitrovicës.  

Duke hapur këtë punëtori në fillim z. 
Kapllan Baruti, kryetar i Gjykatës së 
Qarkut të Mitrovicës theksoi 
rëndësinë që ka kjo temë aktualisht në 
qarkun e Mitrovicës. Ne tha jemi 
përcaktuar për këtë temë duke pas 
parasysh dilemat dhe pyetjet që po i 
shtron praktika gjyqësore dhe për këtë 
kemi përgatitur në bashkëpunim me 

IGJK-në një simulim të gjykimit dhe 
në fund do të zhvillojmë një 
bashkëbisedim lidhur me këtë 
çështje.  

Në fillim znj. Jelena Krivokapic, 
gjyqtare në Gjykatën e Qarkut në 
Mitrovicë elaboroi nocionin e 
pengim-posedimit  duke venë ne pah 
karakteristikat e procedurës lidhur 
me pengim posedimin.  

Me interes ishin edhe interpretimet e 
dispozitave të LPK dhe Ligjit mbi 
Bazat e Marrëdhënieve Pronësoro-
Juridike që ju referuan veprimeve 
procedurale lidhur me shqyrtimin 
gjyqësor. 

Simulimi i gjykimit kaloi nëpër të 
gjitha fazat procedurale 
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  Simulim gjykimi në lëmin civile  

Kundër këtij aktvendimi nuk është 
e lejuar ndonjë  ankesë e veçantë. 

 Afatet janë të shkurtra. Afati për 
paraqitjen e ankesës është 8 ditë. 
Për shkaqe te rëndësishme Gjykata 
mundet me vendos qe ankesa mos 
të pengoj ekzekutimin e 
aktvendimit  

 Kundër aktvendimeve te nxjerra 
në këtë procedurë revizioni nuk 
është i lejuar. 

 Nuk mund të kërkohet ekzekutimi 
i aktvendimit me të cilin të paditurit 
i është urdhëruar kryerja e ndonjë 
veprimi të caktuar nëse kërkesa nuk 
është paraqit në afat prej 30 ditësh 
siç është cekur në aktvendim për 
përmbarim dhe kryerjen e veprimit 
të caktuar. 

 Akti i pengim posedimit nuk 
mund të jetë ndonjë veprim 
eventual i ardhshëm, por për të pas 
sukses paditësi në procedurë, duhet 
që të ketë ekzistuar pengim 
posedimi i dhunshëm. Pengim 
posedimi duhet te jete faktik, të 
ketë pasoja negative, dmth, te jetë 
real e kurrsesi që ndonjë person 
vetëm në mënyrë subjektive të 
përjetoj pengimin. 

 Pengimi i pushtetit 
faktik  mund të  

prej paraqitjes së palëve dhe 
pretendimeve të tyre, procedurës së 
provave, fjalës përfundimtare të palëve 
si dhe në fund vendosjes për çështjen 
kontestuese.  

Pas përfundimit të simulimit të 
gjykimit u zhvillua një debat interaktiv 
që rezultoi me  sqarime dhe 
rekomandime të dobishme: 

Procedura lidhur me pengim posedimin 
është e rregulluar  me  Ligjin mbi 
Procedurën Kontestimore, ndërsa 
procedura lidhur me pushtetin faktik 
është e rregulluar  me Ligjin mbi Bazat 
e Marrëdhënieve Pronësoro-Juridike. 

  Procedura është e natyrës urgjente. 

 Shqyrtimi ne seancë duhet të 
kufizohet vetëm duke vërtetuar 
gjendjen e fundit faktike të pengim-
posedimit, gjegjësisht pushtetit faktik - 
pengimit të shkaktuar. 

 Ne këtë procedurë nuk mund te  
shqyrtohet lidhur me te drejtën e 
posedimit, bazës juridike ose  
posedimit me mirëbesim ose keqbesim 
dhe lidhur me kërkesën për kompensim 
të dëmit.  

 Gjykata gjate shqyrtimit sipas detyrës 
zyrtare pa marrë në pyetje palën 
kundërshtare mund te caktoj masën e 
përkohshme e cila 
pastaj zbatohet ne 
procedurën e 
ekzekutimit e me 
qëllim të evitimit te 
rrezikut kundër 
dëmtimit ose për të 
evituar dëmin e pa 
kompensueshëm. 


