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Më 02 mars 2010 është realizuar seminari 
me temën “Mënyrat e fitimit të pronësisë 
sipas Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat 
Tjera Sendore”.Gjatë këtij seminari u 
diskutua lidhur me mënyrën origjinare të 
fitimit të pronësisë dhe mënyrat derivative 
të fitimit të pronësisë. Në veçanti u 
shqyrtuan edhe dispozitat e LPDTS, lidhur 
me të drejtën e pronësisë në bazë të 
parashkrimit fitues në sende të luajtshme 
dhe sendet e paluajtshme. Synim i këtij 
seminari ishte avancimi i njohurive 
profesionale të gjyqtarëve lidhur me 
mënyrën e fitimit të pronësisë sipas 
LPDTS – së, si dhe sqarimi i dilemave me 
rastin e zbatimit praktik të këtij ligji. 
Përfitues të këtij seminari ishin gjyqtarët e 
lëmis civile të të gjitha regjioneve të 
Kosovës. 
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Tryeze Pune Penale-Hartimi dhe Arsyetimi i Aktgjykimit  
 

 Më 04 mars 2010, Instituti Gjyqësor i 
Kosovës ka realizuar tryezën e punës 
me temën “Hartimi dhe Arsyetimi i 
Aktgjykimit”.  
Gjatë kësaj tryeze janë diskutuar 
çështjet rreth zhvillimit të shkathtësive 
praktike lidhur me hartimin e të gjitha 
pjesëve të aktgjykimit. Po ashtu përmes 
prezantimit  dhe diskutimeve 
interaktive u bë një analizim i detajuar i 
pjesëve të aktgjykimit duke u 
përcaktuar se çfarë duhet të përmbaj në 
tërësi aktgjykimi, si dhe përmes  
shembujve praktik u zbatua puna në 
grupe. Përfitues të trajnimit ishin 
gjyqtarët, prokurorët dhe 
bashkëpunëtorët profesional.  

Adresa: Lagja e Spitalit, Rr. 

“Muharrem Fejza” pa.nr.  

Prishtinë, Republika e Kosovës  
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Seminar Penale-Trafikimi me njerëz 

profesional  të gjykatave dhe prokurorive të Kosovës Instituti Gjyqësor i Kosovës më 9 mars 2010  ka 
realizuar një seminar lidhur me trafikimi me 
njerëz. 
Temat të cilat u shtjelluan gjatë këtij seminari janë 
përqendruar  në çështjet që kanë të bëjnë me 
identifikimin dhe kuptimin e veprave penale që 
janë objekt i trafikimit me njerëz si dhe dallimin 
në mes të  kontrabandimit me migrantë dhe të 
trafikimit me njerëz. Me këtë rast u theksua se 
trafikimi me njerëz është një shkelje e rëndë e të 
drejtave të njeriut dhe shkelja e këtyre të drejtave 
meriton ndëshkim të ashpër. Këtë seminar  e 
përshkoj diskutimi i shembujve  praktik,  duke  
zbatuar edhe punën  në grupe, ndërsa përfitues të 
tij ishin gjyqtarë, prokurorë dhe bashkëpunëtor  
 

Program Trajnimi për Referentët Përmbarues (Moduli 2- Menaxhimi i Rasteve) 

IGJK, në bashkëpunim me USAID - Programi për 
Mbështetjen e Drejtësisë në Kosovë dhe 
Programin Holandez për Reformimin e 
Përmbarimeve në Ballkan, më 10 dhe 17 mars 
2010 kanë realizuar dy sesione trajnuese për 
referentët përmbarues të gjykatave.  
Tema që u  trajtuan në këto dy sesione trajnuese 
ishte “ Menaxhimi i Rasteve”.  
Në fokus të këtyre sesioneve trajnuese ishin 
sqarimi i parimeve të rrjedhës së lëndëve dhe 
menaxhimi i tyre,  

rëndësia e menaxhimit aktiv dhe veprimi efikas me 
kreditorët dhe burimet e tjera të informatave përmes 
komunikimit me shkrim.  
Qëllimi kryesor i këtyre dy sesioneve ishte ofrimi i 
njohurive më të thella rreth Menaxhimit të rasteve 
dhe zbatimi i këtyre njohurive në praktikën 
gjyqësore.  
Këto trajnime u mbajtën në Klinë dhe në Prishtinë, 
ndërsa përfitues ishin referentët ekzekutues të 
gjykatave komunale të regjionit të Pejës, Prizrenit, 
Prishtinës, Gjilanit dhe Mitrovicës. 

Seminar-KEDNJ ( neni 10 dhe 11) 

Lidhur me temën e lartpërmendur, më 11 mars 

IGJK ka realizuar një seminar të veçantë. Në këtë 
seminar u diskutua lidhur me të drejtat e qytetarëve në 
tubime publike sipas sistemeve demokratike (neni 11 i 
KEDNJ), praktika gjyqësore në Kosovë sipas 
Kushtetutës së Republikës dhe Kodit Penal të 
Kosovës, si dhe praktika e gjykatave për mbrojtjen e të 
drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë. Gjatë këtij 
seminari iu kushtua një diskutim edhe lirisë së 
shprehjes (neni 10 i KEDNJ), (motivet për ndërhyrje, 
kushtet formale dhe kriteret për ndërhyrje). Gjithashtu 
u prezantuan raste të ndryshme të shqyrtuara nga 
Gjykata e Strasburgut lidhur me nenin 10 dhe 11 të 
KEDNJ-së. Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë dhe 
prokurorë nga të gjitha regjionet e Kosovës  
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Tryezë Pune Civile-Shqyrtimi  Paraprak i Padisë    

 Më 16 mars 2010, IGJK ka realizuar tryezën e  
punës  me temën e përmendur më lartë.  
Në këtë tryezë janë diskutuar çështjet lidhur me 
shqyrtimin paraprak të padisë dhe shqyrtimi 
paraprak i përgjigjes në padi.  
Gjatë kësaj tryeze u diskutua lidhur me 
parregullsitë eventuale të padisë, rrjedhën e 
procedurës, aktvendimet e gjykatës, 
kompetenca, afati si dhe të gjitha elementet e 
kësaj faze të rëndësishme për përgatitjen e 
seancës për shqyrtim përgatitor dhe kryesor.  
Gjithashtu janë prezantuar raste praktike si dhe 
puna në grupe.  
Përfitues të kësaj tryeze  ishin gjyqtar gjyqtarët 
të lëmis civile nga të gjitha regjionet e 
Kosovës . 

E Drejta e Evropiane në Praktikë-Hyrje në të Drejtën Civile 

Më 15 deri më 19 mars 2010 IGJK në 
bashkëpunim me Programin e Binjakëzimit i cili 
mbështetë reformimin e sistemit të arsimimit 
ligjor në Kosovë, mbajti një trajnim pesë ditor 
nga e Drejta e BE-së me temën e lartpërmendur.  
Në këtë trajnim u trajtuan çështjet lidhur me: 

 Të Drejtën Evropiane-Historia e saj, 
 Struktura organizative e Bashkimit 

Evropian, 
 Lidhja në mes të Drejtës Evropiane dhe 

Konventës Evropiane mbi të Drejtat dhe 
Liritë Themelore të Njeriut,  

 Burimet e së Drejtës Evropiane,  
 Epërsia e së Drejtës Evropiane mbi të 

Drejtën Kombëtare, si dhe  
 Liritë fondamentale në të Drejtën 

Kombëtare  
Gjithashtu u diskutua edhe lidhur me Gjykatën e 
Bashkimit Evropian, duke u fokusua në përbërjen, 
detyrat, kompetencat dhe procedurën para kësaj 
gjykate.  
Gjatë këtij trajnimi u trajtuan shumë shembuj nga 
praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane të 
Drejtësisë si dhe u bë analizimi i këtyre rasteve 
nga pjesëmarrësit. 
 Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë civilist. 
dhe bashkëpunëtorë profesional  nga të gjitha 
regjionet e Kosovës  
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Trajnim i Avancuar  për Gjyqtarë  porotë 

Më 18 mars 2010 u mbajt një seminar i nivelit të 
avancuar për gjyqtarët porot. Temat të cilat u 
prezentuan në këtë seminar kishin të bënin me;rolin e 
gjyqtarit porot në procedurën kontestimore, marrjen e 
vendimeve në procedurën penale për të rritur dhe për 
të mitur si dhe respektimi i Kodit të Etikës nga 
gjyqtarët porotë. Gjatë seminarit u theksua se në 
gjykimet që udhëhiqen në procedurën kontestimore, 
gjyqtarët porotë nuk janë të përfshirë, por me disa 
ligje të posaçme siç është Ligji mbi Familjen, në 
kontestet që kanë të bëjnë me çështje statusore, 
parashihet që trupi gjykues të jetë në përbërje edhe 
me gjyqtarë porot. Në seminar u diskutuan raste të 
ndryshme nga praktika dhe u shkëmbyen përvoja të 
shumta në kuadër të funksionit të gjyqtarit porotë si 
anëtarë të trupit gjykues. Përfitues të këtij seminari  

ishin gjyqtarët porotë të regjionit të Prishtinës. 
 

Seminar -Kodi i Etikës IGJK+ NCSC 

Më 19 mars 2010, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

Në bashkëpunim me Programin për Mbështetjen e 
Drejtësisë në Kosovë NCSC, organizoi seminarin me 
temën “ Kodi i Etikës për gjyqtarë dhe prokurorë të 
Kosovës. Çështjet që u trajtuan në këtë seminar ishin 
te përqendruara në Kodin e Etikës dhe sjelljes  
profesionale, si instrument kryesor respektimi i të 
cilit i jep integritet të plotë gjyqtarit dhe prokurorit.   
Gjatë këtij seminari u diskutua lidhur me zbatimin e 
kodit nga disa perspektiva krahasuese me qellim të 
arritjes së zgjidhjeve sa më të përshtatshme  praktike. 
Përfitues të këtij seminari ishin gjyqtarë, prokurorë, 
dhe bashkëpunëtorë profesional. 

Task Force IGJK + US-DOJ 

 Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me 
Ambasadën Amerikane në Prishtinë, OPDAT 
dhe ICITAP, duke filluar nga më 15 deri më 9 
mars 2010, organizoi trajnimin me temë 
“Themelimi i një Task Force për të luftuar 
Trafikimin me Njerëz, Narkotikë dhe 
Korrupsionin publik. 
Gjatë trajnimit ekspertet ndërkombëtarë kanë 
përcjellë  përvojën e tyre në lidhje me trafikimin 
e personave dhe veprave të ngjashme.  
Përfitues të këtij seminari ishin gjyqtarë, 
prokurorë, kandidatë për gjyqtarë/prokurorë dhe 
pjesëtarë të Policisë së Kosovës. 
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Seminar Civile-Përsëritja e Procedurës 

 Përsëritja e procedurës ishte temë trajtimi në seminarin e 
organizuar më 25 mars 2010. Në këtë seminar u trajtuan 
çështjet rreth kompetencave për vendosje lidhur me 
përsëritjen e procedurës, shkaqet ligjore për përsëritjen e 
procedurës, efektet që mund të krijojë propozimi si dhe 
afatet subjektive dhe objektive të propozimit për 
përsëritjen e procedurës.  
Gjatë seminarit u prezantuan disa shembuj dhe raste nga 
praktika gjyqësore, kur kërkesa është e lejueshme, kur 
hidhet poshtë si e parregullt, si dhe çka duhet të 
përmbajë propozimi për përsëritje të procedurës.  
Përfitues të këtij seminari ishin gjyqtarët e lëmis civile 
të të gjitha regjioneve të Kosovës. 
 

Tryezë Diskutimesh-Provat në  Procedurën Penale 

Më datën 23 mars 2010 u realizua tryeza e diskutimeve 
me temë Provat në Procedurën Penale.  Çështjet të cilat 
u diskutuan  gjatë kësaj tryeze   kryesisht  janë  
përqendruar  Në procedurën e provave  

 nëpërmjet të  cilës gjykata mëson për faktet juridike 
relevante Rëndësi parësore iu kushtua, kushteve ligjore të 
cilat i bëjnë provat të pranueshme apo të papranueshme 
duke theksuar se procesi i të provuarit zë vend qendrorë në 
procedurë penale, për faktin se gjatë këtij procesi, provat, 
gjinden, zbulohen, fiksohen, shqyrtohen, verifikohen dhe 
çmohen në mënyrë që të jenë bazë për vendim gjyqësor.  
Me këtë rast u mbrojt qëndrimi se provat e marra në 
shkelje të dispozitave të procedurës penale bëjnë që ato të 
konsiderohen të papranueshme. 
 Andaj, vendimi i gjykatës nuk mund të mbështetet në këto 
prova por vetëm në provat e pranueshme të cilat gjykata i 
çmon sipas bindjes së lirë. Përfitues të trajnimit  ishin 
gjyqtarë, prokurorë dhe bashkëpunëtor profesional të të 
gjitha regjioneve të Kosovës.   
 

Tryezë Pune Penale-Masat e Fshehta dhe Teknike të Vëzhgimit dhe Hetimit  

vetëm listën e mesazheve dhe gjyqtari i  
procedurës paraprake me urdhër mund  ti lexoj 
këto mesazhe, 
 Incizimin e bisedave telefonike dhe dëgjimin 

e përmbajtjes së tyre e urdhëron gjyqtari i 
procedurës paraprake, 

  Në të gjitha rastet kur kemi të bëjmë me 
kërkesën e policisë për zbatimin e masave të 
vëzhgimit, këto kërkesa duhet të jenë të 
arsyetuara në mënyrë të zgjeruar  dhe të jenë 
bindëse për prokurorin. 

Përfitues të këtij trajnimi  ishin gjyqtarë dhe  
prokurorë të të gjitha regjioneve të Kosovës.   
 

Më datën 30 mars  2010 është mbajtur një tryezë pune 
me temën e lartpërmendur.  
Gjatë kësaj tryeze janë diskutuar  çështjet  rreth masave 
që ndërmerren ndaj personave për të cilët ka dyshim të 
bazuar se kanë kryer vepër penale që ndiqet sipas 
detyrës zyrtare ose edhe vepra penale të tjera të 
dënueshme. Gjatë trajnimit u konkludua se : 

 Para se të urdhërohet masa duhet të nxirret 
Aktvendimi për Fillimin e Hetimit, 

 Në urdhër, duhet të shënohet emri dhe 
mbiemri ndaj të cilit do të zbatohet masa por 
ato duhet të jenë konfidenciale, 

 Prokurori publik ka të drejtë të kërkoj me 
urdhër   
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Tryezë Pune - Ndërtimi i Shkathtësive të Përfaqësimit gjatë Gjykimit 

Më 31 mars, 1 dhe 2 prill 2010  Instituti 
Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me 
Departamentin e Drejtësisë së SHBA-ve, 
OPDAT, dhe Institutin Kombëtar të Avokimit 
gjatë Gjykimit ( NITA ) nga SHBA-të, ka 
realizuar një sesion trajnimi treditor me temën e 
lartpërmendur. 
Temat të cilat u trajtuan në këtë sesion kryesisht 
kishin të bënin me teknikat e marrjes në pyetje të 
drejtpërdrejtë, të tërthortë, vënien në dyshim dhe 
rimarrjen në pyetje të pandehurve, dëshmitarëve, 
ekspertëve, si dhe teknikat e paraqitjes së fjalës 
hyrëse dhe argumentimit përfundimtar, si nga 
ana e prokurorit ashtu edhe nga ana e avokatit 
mbrojtës.  
Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit patën rastin që 
përmes punës në grupe të demonstrojnë 
shkathtësitë e tyre të përfaqësimit gjatë gjykimit, 
duke punuar rreth një rasti praktik dhe duke 
përdorur teknikat e prezantuara nga trajnuesit 
vendor të trajnuar enkas për këtë trajnim. Vlen të 
përmendet se prezantimet e trajnuesve dhe puna 
e pjesëmarrësve është incizuar, ndërsa 
pjesëmarrësit iu kanë nënshtruar sugjerimeve 
dhe udhëzimeve për të në mënyrë që të jenë më 
mirë të përgatitur për kryerjen e funksioneve të 
tyre.  
 
 

Ky program trajnimi shënon edhe fillimin e Programit 
të trajnimit për Avancim të gjyqtarëve dhe 
prokurorëve. Me këtë rast Ambasada Amerikane dhe 
OPDAT në Prishtinë, dhuruan për IGJK-në tri kamera 
digjitale dhe një numër librash të cilët i takojnë fushës 
së shkathtësive të përfaqësimit gjatë gjykimit. 
Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e Gjykatës 
Supreme, prokurorët e Prokurorisë së Shtetit dhe 
prokurorët e Prokurorisë Speciale, të cilët sapo janë 
emëruar pas përfundimit të procedurave në procesin e 
riemërimit  
 
 

Aaktivitetet e PFAL  

Gjatë administrimit të provimit po ashtu janë zbatuar 
standarde të larta për provime të karakterit të tillë dhe gjatë 
gjithë ditëve sa është organizuar provimi ka pasur vëzhgues 
ndërkombëtarë nga OSBE-ja Sektori për Monitorimin e 
Sistemit Ligjor. 
 Me datën 22 Mars kanë filluar trajnimet për fazën e dytë të 
trajnimeve të PFAL, e cila do të zgjasë 3 muaj. Në këtë 
fazë kandidatët janë ndarë në dy grupe, sipas profilit të 
përcaktuar, gjyqtar apo prokuror dhe ndjekin trajnimet në 
module të ndryshme varësisht nga profili. Secili grup ndjek 
trajnimet në 12 module trajnuese dhe janë të angazhuar 
rreth 28 trajnues prej tyre edhe disa ndërkombëtarë.  
Në fund të kësaj faze po ashtu do të ketë provim në të gjitha 
modulet trajnuese. 
Trajnimet i ndjekin 23 kandidatë, të cilët kanë treguar 
rezultatet më të larta në Provimin Përgatitor/Hyrës.      

Trajnimet në Programin Fillestar për Arsimim Ligjor 
në fazën e parë kanë përfunduar në fillim të muajit 
mars. Këto trajnime janë organizuar për një periudhë 
6 mujore në 12 module trajnuese sipas kalendarit dhe 
orarit të përcaktuar. Gjatë trajnimeve kandidatët kanë 
treguar një interesim të madh për çështjet të cilat janë 
trajtuar nga trajnuesit, por njëkohësisht kanë shfaqur 
edhe nivel të lartë të njohurive ligjore dhe gjyqësore 
në veçanti. Kjo tregohet me rezultatet e larta të 
arritura në provimin e mes fazës së parë e veçanërisht 
në provimin përfundimtarë për fazën e parë. 
Provimi përfundimtarë i fazës së parë është mbajtur 
në të gjitha modulet trajnuese. Provimet janë hartuar 
dhe vlerësuar nga trajnuesit të cilët kanë mbajtur 
trajnimet gjatë periudhës trajnuese të kësaj faze, nën 
masat të larta të konfidencialitetit dhe mbrojtjes së 
procesit, ndërsa administrimi i provimeve është bërë 
nga IGJK-ja.  


