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MARS,  NR.3 

BULETINI JANAR, NR. 1

Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me 

RIPA International, prej 02 deri më 04 mars 2015 ka 

realizuar trajnimin për gjyqtarët e fushës komerciale 

në Kosovë. 

Ky trajnim u organizua me qëllim që të kontribuoj 

në identifikimin e fushave problematike, zhvillimin 

e praktikave më të mira, marrjen e vendimeve në 

mënyrë të strukturuar dhe menaxhimin sa më efikas 

të rasteve në praktikën gjyqësore komerciale në 

vend. 

Gjatë këtij trajnimi u elaborua korniza ligjore ven-

dore dhe mangësitë e saj me fokus të veçantë në 

Ligjin e Procedurës Kontestimore dhe zbatimi i tij 

në praktikë si dhe ngjashmëritë dhe dallimet e pro-

cedurës vendore me ato ndërkombëtare. 

Problemet më thelbësore që u identifikuan ishin 

numri i madh i lëndëve të pa zgjidhura dhe ngarkesa 

e madhe me lëndë për secilin gjyqtarë që merret me 

këtë fushë, trajtimi i fakteve komplekse në një rast 

që zhvillohet dhe çështja e përkthimit të një numri 

shumë të madh të shkresave që shkakton një 

ngarkesë shtesë për gjykatën pasi që grumbullohen 

shumë shkresa që presin për përkthim. 

Trajnuesit e angazhuar për këtë trajnim ishin ekspert 

nga Britania e Madhe dhe prezantuan përvojat dhe 

praktikat që zhvillohen në vendin e tyre. 

Rastet studimore dhe detyrat për pjesëmarrësit ishin 

po ashtu pjesë përbërëse e rëndësishme  këtij trajni-

mi. 

Kjo ishte faza e parë e këtij trajnimi i cili do të ketë 

edhe dy faza tjera që do të zhvillohen . 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët civilist të 

Gjykatës Supreme, gjyqtarët e Dhomës së Posaçme 

të Gjykatës Supreme dhe gjyqtarët e Gjykatës 

Themelore në Prishtinë të Departamentit për Çështje 

Ekonomike. 

Trajnim për gjyqtarë të fushës komerciale në Kosovë – Faza I 

Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme 
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Më 3 mars 2015, në kuadër të bashkëpunimit të 

ngushtë mes IGJK-së dhe OSBE–së është realizuar 

trajnimin me temë “Kërkesa për hedhjen e ak-

takuzës” 

Qëllimi i trajnimit ishte krijimi i praktikave më të 

mira në drejtim të përgatitjes së aktakuzës dhe sig-

urimit të provave sa më herët në mënyrë që i pande-

huri të ketë mundësinë e përgatitjes së kundërshtimit 

ligjor të provave apo kërkesat për hedhjen e ak-

takuzës.  

Me rastin e këtij trajnimi u diskutua dhe u trajtuan 

seanca e parë (shqyrtimi fillestar) dhe seanca e dytë 

(shqyrtimi i dytë) sipas KPPK-së, bazat e kërkesës 

për hedhje të aktakuzës si dhe u trajtuan edhe raste 

praktike të paraqitjes së kërkesave dhe vendimeve 

gjyqësore.  

Gjatë trajnimit u parashtruan dhe u ngritën shumë 

çështje si pranimi i fajësisë prej njërit nga bashkëkry-

erësit a konsiderohet pranim i fajësisë nga gjykata, 

pastaj a nxjerrët aktgjykim për refuzim të aktakuzës 

apo aktvendim për hedhje të aktakuzës dhe çështje 

tjera të cilat pjesëmarrësit e këtij trajnimi morën 

përgjigjen e duhur nga shembujt praktik që u prezan-

tuan. 

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë, prokuror, avoka-

të, zyrtarë ligjor, studentë dhe praktikantë të 

gjykatave dhe prokurorive nga regjioni i Pejës. 

Kërkesa për hedhjen e aktakuzës 
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Më 03 mars 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës me 

mbështetjen e UNICEF-it ka realizuar trajnimin për 

gjyqtarë dhe prokurorë me temë: “Masat e diversitetit 

dhe roli i tyre në shmangien nga stigmatizimi i të mi-

turve”. 

Ky trajnim u realizua me  qëllim të definimit të qël-

limit dhe kushteve për shqiptim të masave të diversi-

tetit, vlerësimit të masave adekuate për situatat 

specifike dhe identifikimi se ndaj kujt dhe për çfarë 

vepra mund të shqiptohen këto masa. 

Gjatë këtij sesioni u trajtua legjislacioni vendor, me 

theks të veçantë Kodi i Drejtësisë për të Mitur, ku u 

theksuan mangësitë dhe problemet në zbatimin prak-

tik të masave të diversitetit nga këndvështrimi i 

gjyqtarit dhe prokurorit.  

Në këtë kontekst u diskutua  pëlqimi i të miturit për 

shqiptim të masës së diversitetit, prezenca e të mi-

turit, prindit dhe mbrojtësit në seancë për shqiptim të 

masës së diversitetit, marrja e aktvendimit për shqip-

tim dhe aktvendimit për pezullim të procedurës i cili 

mund të ndodh në çdo fazë të saj, përmbajta e an-

ketës sociale si dhe marrja e saj pas kërkesës së pro-

kurorit. 

Në pjesën e fundit u zhvillua një anketë nga ana e 

trajnuesve për gjyqtarët dhe prokurorët pjesëmarrës 

të cilët identifikuan anët pozitive dhe ato negative të 

masave të disersitetit, ku si përfundim anët pozitive 

ishin të shumta andaj u potencua nevoja e shqiptimit 

më të shpeshtë të këtyre masave për qëllimin e zbati-

mit të parimit të interesit më të lartë të miturve. 

Trajnimi u zhvillua përmes diskutimeve nga gjyqtarët 

dhe prokurorët pjesëmarrës lidhur me sfidat në prak-

tikën aktuale, si dhe përmes rasteve dhe detyrave 

praktike për çështjet e shtjelluara. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokuro-

rët e nivelit themelor dhe të Apelit - Departamenti 

për të Mitur. 

Masat e diversitetit dhe roli i tyre në shmangien nga 

stigmatizimi i të miturve 
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Më 04 mars 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës në 

kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme ka 

realizuar trajnimin me temë “Bashkëpunimi Juridik 

Ndërkombëtar”. 

 

Ky trajnim kishte për synim të ndihmoj pjesëmarrësit 

në identifikimin e problemeve në zbatueshmërinë e 

Ligjit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar dhe të 

kuptojnë rolin dhe rëndësinë e bashkëpunimit juridik 

ndërkombëtar në çështjet penale si një nevojë në 

kohët moderne meqë  krimi i ka tejkaluar kufijtë e 

brendshëm dhe ka marrë dimension ndërkombëtar. 

Punimet në këtë tryezë u fokusuan në trajtimin e 

kornizës ligjore vendore dhe ndërkombëtare lidhur 

me bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet 

penale me qëllim të krijimit të praktikave më efikase 

të lëshimit të urdhrave vendor si shtyllë themelore e 

kërkesave për ndihmë juridike ndërkombëtare. 

Në këtë kontekst u theksua nevoja e përgatitjes me 

kujdes e të gjitha llojeve të kërkesave juridike ndërk-

ombëtare në mënyrë që të jenë të pranueshme nga 

ana e shtetit pranues. 

Po ashtu u elaborua ndihma juridike e reciproke si 

kërkesa vendore për ndihmë juridike të ndërsjellët po 

ashtu edhe kërkesa e shteteve tjera për ndihmë ju-

ridike ndërkombëtare. 

Njësitë e përbashkëta të hetuesisë dhe hetimet e 

fshehta si forma tjera të bashkëpunimit ishin ndër 

temat që u diskutuan gjatë trajnimit. 

Në këtë tryezë po ashtu u diskutua për krijimin e 

praktikave më të mira në drejtim të bashkëpunimit 

juridik ndërkombëtar, ku u potencua rëndësia e af-

tësisë së shteteve për të ndihmuar njëri-tjetrin shpejt 

dhe në mënyrë efikase.   

Trajnimi u zhvillua përmes trajtimit të çështjeve nga 

praktika gjyqësore ku u prezantuan shembuj të 

formave kur kërkohet bashkëpunimi juridik ndërk-

ombëtar në çështjet penale. 

Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar 
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Më 10 mars 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës ka 

realizuar trajnimin e radhës për gjyqtarë të fushës 

civile me temë “Pronësia dhe mbrojtja e saj”. 

Synime të këtij trajnimi ishin trajtimi i problemeve të 

trashëguara në lëmin e mbrojtjes së pronësisë dhe të 

ndihmojë gjyqtarët pjesëmarrës për zhvillimin e pro-

cedurës me profesionalizëm në zbatim të drejtë të 

legjislacionit që ka të bëjë me mbrojtjen e pronësisë. 

Ky trajnim u fokusua në çështjet e ndryshimeve dhe 

reformave në legjislacionin përkatës dhe mbrojtjen e 

pronësisë si një e drejtë themelore e njeriut që mbro-

het përveç me legjislacion vendor edhe me konventa 

ndërkombëtare me ç ‘rast u diskutua protokolli 1 i 

Konventës Evropiane për Mbrojtjen e Lirive dhe të 

Drejtave të Njeriut, i cili parasheh se çdo person fizik 

dhe juridik ka të drejtën e shfrytëzimit të pasurisë së 

vet. 

Në këtë kuadër u trajtuan edhe kuptimi, kushtet dhe 

mënyrat e fitimit të pronësisë, autorizimet dhe ku-

fizimet e pronarit, e drejta fqinjësore si një e drejtë e 

titullarit të paligjshmërisë dhe llojet e padive. 

Trajnimi u zhvillua përmes prezantimeve të shkurtra, 

diskutimeve si dhe shembujve nga praktika gjyqësore 

ku pjesëmarrësit u angazhuan për zgjidhjen e rasteve 

dhe situatave juridike të cilat rëndom ndodhin prak-

tikën gjyqësore lidhur me procedurat që zhvillohen 

pranë gjykatave. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e Gjykatës 

së Apelit dhe të gjykatave themelore. 

 

Pronësia dhe mbrojtja e saj 
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Më 11 mars 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës me 

mbështetjen e GIZ ka mbajtur trajnimin dy ditor me 

temë “Hetimi i krimeve financiare”. 

Qëllimi i organizimit të këtij trajnimi ishte trajtimi i 

çështjeve të lidhura me planifikimin e hetimeve fi-

nanciare, përdorimin e metodave bashkëkohore të 

hetimeve financiare dhe dallimi i procedurës për vër-

tetimin e të  hyrave financiare nga veprat penale dhe 

atyre të ligjshme si dhe thellimi i njohurive lidhur me 

konfiskimin dhe sekuestrimin. 

Në ditën e parë të trajnimit u elaboruan planifikimi i 

hetimit ku u theksuan planifikimi i marrjes në pyetje 

dhe angazhimi i ekspertit, hetimi i pastrimit të parave 

i cili arrihet përmes teknikave të hetimit financiar. Në 

këtë rrafsh u trajtuan dy nga mënyrat e shfrytëzimit të 

pastrimit të parave, ajo e hetimit të krimit bazë që 

pastaj të bëhen përpjekje për të gjurmuar paratë dhe 

mënyra e lokalizimit të parave dhe përpjekjet për t’i 

lidhur me krimin bazë. 

Elementet e pastrimit të produkteve të veprës penale, 

treguesit apo indikatorët e pastrimit të parave dhe 

fazat e pastrimit të parave po ashtu ishin çështje të 

ngritura për trajtim dhe diskutim, pastaj pjesëmarrësit 

u ndanë në grupe punuese dhe u angazhuan për 

zgjidhjen e një rasti praktik. 

Ndërsa në ditën e dytë punimet në këtë trajnim u 

fokusuan kryesisht në trajtimin e kornizës ligjore 

vendore dhe kornizës ligjore ndërkombëtare lidhur 

me konfiskimin dhe sekuestrimin, qëllimin e kon-

fiskimit dhe sekuestrimit, si dy forma të marrjes së 

pasurisë të përfituar me vepër penale, kushtet për 

konfiskim dhe sekuestrim, problemet e implemen-

timit të konfiskimit dhe sekuestrimit në praktikë,  ku 

u diskutua për praktikën e paktë sa i përket rasteve në 

këtë fushë.  

Në këtë kontekst u trajtuan edhe dispozitat ligjore 

lidhur me procedurën, rolin dhe veprimet e gjyqtarit 

dhe prokurorit në procedurën e konfiskimit dhe sek-

uestrimit, parashtrimi i kërkesës për sekuestrim dhe 

konfiskim nga prokurori dhe trajtimi i saj nga ana e 

gjyqtarit. 

Po ashtu u elaboruan parimet bazë për sekuestrim 

dhe konfiskim me theks të veçantë u trajtuan parimi i 

veprimit sipas iniciativës – kërkesës së prokurorit, 

parimi i mbikëqyrjes gjyqësore dhe parimi i 

ligjshmërisë, masat e përkohshme dhe kërkesa për 

masa të përkohshme për sigurimin e pasurisë. 

Trajnimi u zhvillua përmes diskutimeve të 

pjesëmarrësve lidhur me vështirësitë në zbatim të 

legjislacionit në praktikën gjyqësore aktuale. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e Gjykatave 

Themelore dhe prokurorët e Prokurorisë Speciale, të 

Apelit dhe Prokurorive Themelore. 

Hetimi i krimeve financiare 
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Më 12 mars 2015, IGJK në kuadër të Programit për 

Trajnime të Vazhdueshme realizoi trajnimin me temë 

“Veprat penale kundër detyrës zyrtare”. 

Ky trajnim kishte për qëllim elaborimin e veprave 

penale kundër detyrës zyrtare si: veprat penale 

kundër detyrës zyrtare dhe korrupsioni zyrtar, 

keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, marrja 

dhe dhënia e ryshfetit, ushtrimi i ndikimit, përvetësi-

mi dhe mashtrimi në detyrë, nxjerrja  e kundërligjsh-

me e vendimeve gjyqësore si dhe shumë vepra tjera 

të këtij kapitulli. Gjithashtu gjatë trajnimit u trajtuan 

sfidat me të cilat gjyqtarët dhe prokurorët ballafaqo-

hen në praktikë e që kanë të bëjnë kryesisht me kuali-

fikimin e drejtë të këtyre veprave penale. 

Në fokus të këtij trajnimi ishin elementet e përbash-

këta të këtyre veprave penale, si çka nënkuptohet me 

detyrë zyrtare, kush mund të jetë person zyrtar, 

dashja si dhe qëllimi si element i veçantë konstitutiv i 

këtyre veprave penale.  

Trajnimi u shoqërua me raste studimi nga praktika 

gjyqësore të cilat kishin për qëllim që të mbështesnin 

gjyqtarët dhe prokurorët në evitimin e problemeve të 

cilat shfaqen në praktikë. 

 

 

 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe prokuro-

rë të nivelit themelor nga regjione të ndryshme të 

Kosovës. 

 

Trajnim “Veprat penale kundër detyrës zyrtare” 



 

                                                                                                                9 

MARS,  NR.3 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 17 mars 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës në 

bashkëpunim me programin për legjislacion komer-

cial CLE të USAID ka organizuar trajnimin për 

gjyqtarë lidhur me “Raportimi financiar”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte thellimi i njohurive të 

gjyqtarëve lidhur me aplikimin e standardeve ndërk-

ombëtare të kontabilitetit dhe standardeve ndërk-

ombëtare të raportimit financiar lidhur me praktikën 

e aplikimit në Kosovë. Po ashtu synime të trajnimit 

ishin njohja me rregullativën e raportimit financiar 

dhe interpretimit të drejtë të pasqyrave financiare. 

Gjatë trajnimit u elaborua legjislacioni vendor me 

theks të veçantë në Ligjin për Kontabilitet, Raportim 

Financiar dhe Auditim i cili rregullon sistemin e 

kontabilitetit dhe raportimit financiar në Kosovë dhe 

nevoja e harmonizimit me standardet ndërkombëtare 

për kontabilitet e raportim financiar me qëllim të pre-

zantimit të drejtë të pasqyrave financiare. Në këtë 

kontekst u trajtuan çështjet kryesore për raportim 

financiar të cilat ndihmojnë në procese gjyqësore dhe 

transaksione biznesore, përgjegjësia për raportim fi-

nanciar dhe mjetet për rishikimin e analizimin e 

pasqyrave financiare të një kompanie në mënyrë që 

të jenë të kuptueshme, relevante, të besueshme dhe të 

krahasueshme.  

Trajnimi u zhvillua me diskutime interaktive nga 

gjyqtarët pjesëmarrës lidhur me çështjet e shtjelluara 

dhe sfidat me të cilat ballafaqohen në praktikën 

gjyqësore aktuale. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë civilist të 

Gjykatës Supreme të Kosovës dhe gjyqtarë të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për 

Çështje Ekonomike. 

Raportimi financiar 
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Më 18 mars 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës në 

kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme ka 

mbajtur trajnim për gjyqtarë me temë “Procedura në 

Gjykatën Kushtetuese të Kosovës dhe kontrolli 

kushtetues”. 

Trajnimi kishte për synim të kontribuoj në avancimin 

e njohurive profesionale të pjesëmarrësve në dallimin 

e procedurës që zhvillohet pranë Gjykatës 

Kushtetuese nga ajo që zhvillohet në gjykatat e rreg-

ullta dhe në identifikimin e efekteve juridike të një 

vendimi të Gjykatës Kushtetuese si vendime të 

detyrueshme për të gjithë. 

Gjatë zhvillimit të këtij trajnimi u trajtua korniza 

legjislative vendore, në veçanti Ligji për Gjykatën 

Kushtetuese dhe rëndësia e tij në organizimin dhe 

funksionimin e Gjykatës Kushtetuese, procedurat për 

paraqitjen dhe shqyrtimin e kërkesave në Gjykatën 

Kushtetuese dhe palët e autorizuara si kategori të 

veçanta të institucioneve dhe personave që mund të 

iniciojnë procedurën në Gjykatën Kushtetuese si or-

gan me autoritet të plotë për interpretimin e 

Kushtetutës dhe roli i tyre. 

Harmonizimi i ligjeve me Kushtetutën dhe procedimi 

i lëndëve nga gjykatat e rregullta në Gjykatën 

Kushtetuese për jo kushtetutshmërinë apo mos 

përputhjen e ligjeve me kushtetutën ishin tema që po 

ashtu u diskutuan dhe trajtuan gjatë trajnimit.  

Në këtë kuadër pjesëmarrësit patën rastin të 

diskutojnë për rregulloren e punës së Gjykatës 

Kushtetuese, përbërjen e Gjykatës Kushtetuese si dhe 

kushtet e procedurat për emërim dhe shkarkim të 

gjyqtarëve. 

Përfitues të këtij trajnimin ishin gjyqtarët e të gjitha 

niveleve dhe këshilltarë ligjor nga Gjykata 

Kushtetuese e Kosovës. 

Procedura në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës dhe kontrolli 

kushtetues 
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Më 19 mars 2015, Instituti Gjyqësorë i Kosovës ka 

mbajtur trajnim tre ditorë në temën “Zhvillimi i 

shkathtësive gjyqësore”. 

Ky program trajnimi është realizuar me qëllim të 

ngritjes së shkathtësive praktike të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në përfaqësim dhe zhvillim të gjykimit 

posaçërisht duke marr parasysh edhe ndryshimet e 

fundit të Kodit të Procedurës Penale lidhur me 

mënyrën e marrjes në pyetje prezantimin e provave 

dhe udhëheqjen e shqyrtimit gjyqësor. 

Në këtë trajnim fillimisht u trajtua marrja e drejtpër-

drejtë në pyetje si një komunikim i rrjedhshëm dhe i 

qartë i temës së rastit dhe baza ligjore për teknikën e 

marrjes së drejtpërdrejt në pyetje duke përdorur py-

etjet e arta të kriminalistikës më ç ‘rast u zhvillua 

simulim i marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje nga 

pjesëmarrësit të ndarë në grupe punuese. 

Po ashtu u trajtua  teknika e marrjes së tërthortë në 

pyetje si një mjet për marrje në pyetje nga pala tjetër 

me qëllim të prezantimit të fakteve të mira dhe vënia 

në pah të dobësive të palës tjetër. Baza ligjore, rreg-

ullat dhe udhëzimet për zbatim në praktikë të marrjes 

së tërthorët në pyetje po ashtu ishin pjesë e diskuti-

meve në këtë fazë të trajnimit. Gjithashtu edhe për 

këtë teknikë pjesëmarrësit u ndan në grupe dhe 

zhvilluan simulim të marrjes së tërthorët në pyetje. 

Teknikë tjetër që u shtjellua ishte edhe vënia në dy-

shim ku u theksua rëndësia e vënies në dyshim vetëm 

të çështjeve të rëndësishme dhe deklaratave kontra-

diktore. Qëllimi dhe rregullat përdorimit të kësaj 

teknike, baza ligjore, hapat e vënies në dyshim dhe 

sfidat e zbatimit praktik të tyre po ashtu ishin pjesë e 

diskutimeve në këtë fazë të trajnimit. Edhe në këtë 

teknikë, pjesëmarrësit u ndanë në grupe punuese dhe 

realizuan simulimin e vënies në dyshim. 

Rimarrja e drejtpërdrejtë në pyetje dhe rehabilitimi i 

dëshmitarit si një teknikë e re e cila është paraparë në 

Kodin e Procedurës Penale po ashtu u trajtua gjatë 

trajnimit. Pjesëmarrësit në këtë fazë kishin rastin të 

kuptojnë rimarrjen e drejtpërdrejtë në pyetje si një 

mundësi për t’iu kundërpërgjigjur marrjes së tërthorët 

në pyetje dhe të demonstrojnë si bëhet rimarrja në 

pyetje në praktikë. 

Elaborimi i fjalës hyrëse dhe fjalës përfundimtare 

ishte gjithashtu në fokus të këtij trajnimi ku 

pjesëmarrësit kishin rastin të rrisin njohuritë e tyre 

lidhur me kuptimin, qëllimin, strukturën dhe 

mënyrën e fjalës hyrëse dhe asaj përfundimtare. Në 

këtë kontekst u trajtua edhe dallimi në mes të fjalës 

hyrëse dhe asaj përfundimtare. Gjithashtu edhe për 

këto dy teknika pjesëmarrësit u ndan në grupe 

punuese dhe përgatitën dhe demonstruan fjalën 

hyrëse dhe atë përfundimtare. 

Në pjesën e fundit të trajnimit u zhvillua simulim 

gjykimi me qëllim të demonstrimit të përdorimit të 

këtyre teknikave në një gjykim.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokuro-

rët e nivelit themelor.  

Zhvillimi i shkathtësive gjyqësore 
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Më 24 mars 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës ka 

realizuar trajnimin e radhës me temë “Anulimi i kon-

tratave“. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte t’iu mundësoj 

pjesëmarrësve të njohin më mirë kushtet ligjore të 

cilat duhet të plotësohen për tu konsideruar një kon-

tratë nule dhe e rrëzueshme dhe të zbatojnë drejtë 

dispozitat e Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve që 

kanë të bëjnë me pavlefshmërinë e kontratave. 

Punimet në këtë sesion trajnues u fokusuan në trajti-

min e kontratave nule me theks të veçantë shkaqet e 

nulitetit dhe personat që kanë të drejtë të kërkojnë 

nulitetin e kontratave, pasojave të nulitetit të kon-

tratave absolutisht nule dhe pasojat e nulitetit të kon-

tratave pjesërisht të pavlefshme. 

Gjithashtu u trajtuan edhe kontratat e rrëzueshme ku 

u debatua lidhur me pasojat e nulitetit të këtyre kon-

tratave, personat që kanë të drejtë të kërkojnë anu-

limin e këtyre kontratave dhe parashkrimi i së drejtës 

së kërkimit të anulimit të kontratës. 

Konversioni material dhe jo material dhe format e 

shprehjes së tij po ashtu ishin çështje që u trajtuan, 

me ç’ rast diskutimi u fokusua në kushtet për vlef-

shmërinë e ndonjë kontrate tjetër dhe efektet juridike 

të konversionit. 

Në pjesën e fundit të trajnimit pjesëmarrësit u anga-

zhuan për zgjidhje të rasteve hipotetike të pa-

rashtruara nga trajnuesit lidhur me identifikimin e 

nulitetit dhe anulimin e kontratave. 

 

 

Përfitues të këtij trajnimit ishin gjyqtarë të gjykatave 

themelore. 

Anulimi i kontratave 
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Instituti Gjyqësor i Kosovës, më 26 mars 2015 në 

kuadër të PTV-së ka mbajtur trajnimin për gjyqtarë 

me temë “Raporti i procedurës kontestimore me pro-

cedurën jokontestimore”. 

Ky trajnim kishte synim avancimin e njohurive të 

gjyqtarëve në zbatimin praktik të këtyre dy procedur-

ave, dallimin dhe ngjashmëritë në mes tyre dhe iden-

tifikimin e veprimeve të ndërmarra në njërën proce-

durë që mund të vlejnë edhe për procedurën tjetër. 

Gjatë zhvillimit të këtij trajnimi u trajtuan tema që 

kanë të bëjnë me parimet dhe rregullat e procedurës 

kontestimore dhe asaj jokontestimore si dy procedura 

të ndryshme gjyqësore që shërbejnë për mbrojtjen e 

të drejtave të subjekteve që kërkojnë mbrojtje 

gjyqësore. 

Në këtë kontekst u trajtua raporti i procedurës kon-

testimore dhe asaj jo kontestimore, ndërlidhja e tyre 

dhe veprimet e gjykatës në  rastet kur aplikohen dis-

pozitat e procedurës kontestimore në procedurën 

jokontestimore, pastaj rastet kur procedura jokontes-

timore kalohet në procedurë kontestimore. 

Vlerësimi i kushteve për zhvillimin procedurës kon-

testimore dhe procedurës jokontestimore të cilin e 

bënëgjykata me rastin e lejimit të procesit gjyqësor 

ishte gjithashtu temë që u trajtua. 

Po ashtu gjatë diskutimeve u ngritën edhe çështje 

tjera që kanë të bëjnë me palët në procedurën kontes-

timore dhe pjesëmarrësve në procedurën jo kontes-

timore si dhe vendimet e gjykatës për njërën dhe pro-

cedurën tjetër ku u theksuan dallimet mes tyre. 

Metodologjia e përdorur gjatë këtij trajnimi ishe e 

kombinuar me shpjegime teorike, diskutime të raste-

ve nga praktika aktuale me qëllim të përafrimit të 

qëndrimeve të gjyqtarëve pjesëmarrës lidhur me di-

lemat e tyre dhe unifikimit të praktikës gjyqësore. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e gjykatave 

themelore. 

Raporti i procedurës kontestimore me procedurën jokontes-

timore 
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Me 31 mars 2015, IGJK në bashkëpunim me Po-

licinë e Kosovës ka realizuar trajnimin e radhës 

për kandidatët e gjeneratës së pestë në Pro-

gramin e Trajnimit Fillestar. 

Ky trajnim kishte për qëllim t’i njoftojë kandi-

datët me punën dhe aktivitetet e PK-së, sipas fu-

shave të caktuara, me ç ‘rast njohuritë e marra 

nga ky institucion do të ju shërbejnë në praktikën 

e tyre profesionale, në përmirësimin e kualitetit 

të punës dhe ngritjes së bashkëpunimit në mes 

agjencioneve të zbatimit të ligjit. 

Zyrtarë të Lartë të Departamenteve të ndyshme 

nga PK, gjatë trajnimit i njoftuan kandidatët me 

bazën ligjore dhe strukturën organizative të PK-

së, rolin e politikave, llojet e hetimeve, bash-

këpunimin ndërkombëtarë në fushën e zbatimit 

të ligjit, ngritjen e kapaciteteve, si dhe sfidat me 

të cilat ballafaqohen pjesëtarët e PK-së e të cilat 

lidhen me punën e gjyqtarit dhe sidomos atë të 

prokurorit, me fokus të veçantë në defektet e 

hasura gjatë punës praktike në Kodin Penal dhe 

Kodin e Procedurës Penale, e të cilat kanë 

ndikim në efektivitetin e PK-së. 

Trajnimi ishte mjaft interaktiv, me ç’rast kandi-

datët për gjyqtarë dhe prokurorë patën rastin të 

pyesin për temat në fokus të trajnimit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin 15 kandidatë për 

gjyqtarë dhe 11 kandidatë për prokurorë nga 

Programi i Trajnimit Fillestar. 

Programi i trajnimit praktik për kandidatët për gjyqtarë dhe 
prokurorë – faza e tretë në PTF 

Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar 

Trajnim i kandidatëve të PTF-së në Policinë e Kosovës 

Në kuadër të trajnimit fillestare edhe gjatë muajit 

mars ka vazhduar të realizohet faza e tretë e pro-

gramit praktik të trajnimit për kandidatët për 

gjyqtarë dhe prokurorë i cili realizohet në gjyka-

ta dhe prokurori nën mbikëqyrjen e mentorit. 

Ky program praktikë përfshinë aspektet praktike 

të punës së gjyqtarit dhe prokurorit të cilat kanë 

ndikim në zhvillimin e shkathtësive praktike të 

kandidatëve me qëllim të aplikimit gjatë punës 

së tyre pas emrimit.  

Kandidatët për gjyqtarë dhe prokuror nën 

mbikëqyrje të mentorit të tyre edhe gjatë këtij 

muaji kanë marr pjesë në seanca të ndryshme 

gjyqësore si dhe në hartim të vendimeve 

gjyqësore. 

Pjesë e këtij programi janë: 17 kandidatë për 

gjyqtar dhe 11 kandidatë për prokuror.  
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Aktivitetet Tjera 

Me 6 dhe 7 mars 2015, në Beograd u mbajt Fo-

rumi i Dytë Rajonal për Sundim të Ligjit për 

Evropën Juglindore i organizuar nga Qendra 

AIRE nga Londra dhe Civil Rights Defenders.  

Qëllimi i Forumit dyditor ishte promovimi i 

zbatimit të Konventës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut (KEDNJ), forcimi i bashkëpunimit ra-

jonal përmes zhvillimit të vazhdueshëm të 

sundimit të ligjit dhe të të drejtave të njeriut, si 

dhe përmirësimi i procesit të integrimeve evropi-

ane në Evropën Juglindore. Gjithashtu u trajtuan 

pengesat kyçe për një zbatim efektiv në nivel 

kombëtar, posaçërisht të nenit 6 të KEDNJ. 

Në këtë forum morën pjesë delegacione të 

Gjykatave të Larta dhe Gjykatave Kushtetuese të 

Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kroacisë, 

Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë. 

Po ashtu pjesëmarrës ishin edhe gjyqtarët e 

Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut që 

vijnë nga vendet e përmendura, përfaqësuesit e 

akademive dhe institucione për trajnim gjyqësor 

dhe institucioneve gjyqësore, agjentët e qeverive 

para GJEDNJ si dhe përfaqësues të sektorit joqe-

veritar. 

Gjatë diskutimeve u potencuan tendencat aktuale 

në praktikën e GJEDNJ lidhur me të drejtën në 

gjykim të drejtë, numrin e madh të ankesave nga 

shtetet e regjionit, rolin dhe rëndësinë e devijimit

-shmangies nga praktika e rregullt, problemeve 

me mosekzekutimin e vendimeve gjyqësore, qas-

jes në gjykatë dhe aspektet tjera të cilat kanë të 

bëjnë me barazinë e palëve në procedurë. 

Me këtë rast, u promovua Baza e të Dhënave ra-

jonale e cila përmban jurisprudencën e GJEDNJ-

së në gjuhët përkatëse amtare si rezultat i bash-

këpunimit në mes të ekipit ligjor të Qendrës 

AIRE me anëtarët e qeverive nga rajoni 

në Strasburg. Kjo Bazë e të Dhënave do t’iu 

mundëson gjykatësve, prokurorëve dhe prak-

tikuesve të tjerë ligjor qasje më të lehtë në juris-

prudencën e GJEDNJ-së në gjuhët rajonale dhe 

do të ndihmon si një resurs në përforcimin e 

zbatimit të Konventës në nivel kombëtar.  

Në këtë forum IGJK mori pjesë në cilësinë e in-

stitucionit për trajnime gjyqësore dhe u përfa-

qësua nga një trajnues i përhershëm. 

Forumi i Dytë Rajonal për Sundim të Ligjit për Evropën Ju-
glindore 
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Më 13 mars 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

priti për vizitë Kryetarin e Gjykatës së Lartë të 

Republikes se Shqipërisë z. Xhezair Zaganjori 

dhe Drejtorin e Shkollës së Magjistraturës z. 

Sokol Sadushi, me ç’rast u promovua libri 

“Standardet e Gjykimit Civil, Administrativ dhe 

Penal përmes Vendimeve Unifikuese të Gjykatës 

së Lartë 2000-2014”. Me këtë rast z. Zaganjori 

dhe z. Sadushi mbajtën edhe një ligjeratë para 

kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë të 

gjeneratës së pestë të PTF-së. 

Në fokus të kësaj ligjërate ishin çështjet me të 

cilat ballafaqohet Gjykata e Lartë, sfidat dhe ak-

tivitetet e Shkollës së Magjstraturës, shkëmbimi 

i ideve për praktikat më të mira, shkëmbimi i 

përvojave në raport të organizimit të trajnimeve 

gjyqësore, mundësia e organizimit të program-

eve të përbashkëta të trajnimeve gjyqësore, si 

dhe ngritja e nivelit të bashkëpunimit në mes të 

IGJK-së dhe Shkollës së Magjistraturës. 

Botimi i promovuar si dhe botimet tjera të 

Shkollës së Magjistraturës të cilat ishin sjellë për 

pjesëmarrësit kanë për qëllim të ndihmojnë per-

sonat që merren me drejtësi në kryerjen e kësaj 

detyre, me qëllim të forcimit të shtetit ligjor, për 

të fituar besimin e njerëzve si dhe mbrojtjen e të 

drejtave dhe lirive të njeriut. 

Ligjërata ishte mjaft interaktive, me ç’rast kandi-

datët për gjyqtarë dhe prokurorë patën rastin të 

pyesin për temat në fokus të ligjëratës si dhe sis-

temin e drejtësisë në Shqipëri. 

Vizitë e Kryetarit të Gjykatës së Lartë dhe Drejtorit të 
Shkollës së Magjstraturës të Shqipërisë 
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Më 19 mars 2015, IGJK në bashkëpunim me 

projektin e financuar nga BE-së "Mbështetje e 

Mëtejme në Reformën e Edukimit Ligjor të Ko-

sovës" realizoi trajnimin e stafit të IGJK-së për 

mësimin në distancë ose E-Learning. 

Qëllimi i trajnimit ishte freskimi dhe përditësimi 

i Planit të Projektit për zhvillimin e moduleve E-

mësimi, përcaktimi i prioriteteve, zhvillimi i 

punëtorive në të ardhmen. Gjatë trajnimit 

pjesëmarrësit kanë praktikuar punën me sha-

bllone në Word. 

Trajnimi u realizua nga ekspertët gjermanë në 

fushën e mësimit në distancë, pjesëmarrës ishin 

Koordinatori i Programit, Udhëheqësit e Pro-

grameve, Zyrtari i lartë për TI si dhe Zyrtarja e 

Lartë për Zhvillim dhe Bashkëpunim Gjyqësor. 

Trajnimi i stafit të IGJK-së për mësimin në distancë 

Më 18 mars 2015, IGJK në bashkëpunim me 

projektin e financuar nga BE-së "Mbështetje e 

Mëtejme në Reformën e Edukimit Ligjor të Ko-

sovës" ka realizuar trajnimin e radhës për autorët 

hartues të moduleve për mësimin në distancë apo 

E-mësimi. 

Qëllimi i trajnimit ishte puna me shabllone, lista 

kontrolluese për autorët, funksioni i ushtrimeve 

në modulet e mësimit në distancë, llojet e 

ndryshme të ushtrimeve ku përfshihen pyetjet e 

hapura dhe pyetjet e mbyllura si dhe prezantimi i 

shabllonit të tipit B. 

Përfitues të trajnimit ishin: autorët e moduleve të 

mësimit në distancë dhe Zyrtari i lartë për TI nga 

IGJK të cilët do të angazhohen si trajnues duke 

përdorur këtë teknikë të mësimit. 

Trajnimi u realizua nga ekspertët gjermanë në 

fushën e mësimit në distancë. 

Trajnim i autorëve për hartimin e moduleve te E-learning 
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Me 24 mars 2014, IGJK ka realizuar takimin me 

trajnues për organizimin e trajnimeve për 

menaxhmentin e gjykatave dhe prokurorive si 

dhe stafit administrativ të gjykatave dhe proku-

rorive. 

Qëllimi i takimit ishte diskutimi për ndarjen e 

temave dhe përcaktimi i datave në të cilat pla-

nifikohen të realizohen këto trajnime. 

Në takim u vendos që fillimisht të realizohen 

trajnimet për stafin administrativ të prokuro-

rive, ndërsa trajnime për stafin administrativ te 

gjykatave do të realizohen me vonë kjo për 

faktin se ka filluar procesi i reformës në ad-

ministratat e gjykatave.  

Trajnuesit bazuar në programin e trajnimeve u 

përcaktuan për temat në të cilat ata do të mund 

të angazhohen në cilësinë e trajnuesit. 

Gjithashtu gjatë takimit trajnuesit u ngarkuan 

që në trajnimin e radhës për trajnues nëpërmjet 

prezantimeve do të paraqesin temat për të cilat 

janë përcaktuar në takim. 

Takimi me trajnues 




