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Më 6 prill 2010 është realizuar një 
seminar lidhur me Dënimet  
Alternative ndaj Madhorëve. 
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Seminar Penale Dënimet Alternative ndaj Madhorëve 

Gjatë këtij seminari u shtjelluan çështjet 
rreth shqiptimit të dënimeve alternative 
duke përfshirë llojet, qëllimet dhe kushtet 
për shqiptimin e këtyre dënimeve.  
Gjatë trajnimit u nxorën konkludimet si më 
poshtë:  
 - Në praktikë shfaqen probleme rreth 
kompetencës së gjykatave kur ndaj një 
personi shqiptohet gjysmë lira, nga shkaku 
se nuk kemi burgje të mjaftueshme; 
 - Ekziston mungesë e qendrës  përkatëse 
për trajtim të personave me çrregullime 
mendore, psikike, me ç’rast këta persona 
zakonisht mbahen në Qendrën   
Neuropsikiatrike në Prishtinë; Problem në 
praktik paraqitet po ashtu edhe çështja e 
revokimit  të dënimit me kusht. 

Seminar Civile Hipoteka dhe Pengu sipas LPDTS USAID-IGJK 

Më 07 prill 2010, IGJK në 
bashkëpunim me Deloitte Consulting 
të përkrahur nga USAID, ka mbajtur 
seminarin nga e Drejta e Pronësisë 
me temën e lartpërmendur. Çështjet e 
trajtuara në këtë seminar kishin të 
bënin lidhur me; aspektet ligjore të 
çështjeve që ndërlidhen me pengun; 
marrëveshjen e pengut; pengun dhe të 
drejtat e palëve të treta; regjistrimin e 
pengut jo-posedues; zbatimin e 
pengut, Hipotekën, marrëveshjen e 
hipotekës; efektet e hipotekës; 
raportin me palët e treta dhe zbatimin 
e hipotekës. Ky seminar u përqendrua 
veçmas në pjesën e Ligjit për 
Pronësinë dhe të Drejtat Tjera 

 dhe Hipotekat, me ç’rast u dhanë 
sqarime detale për procedurat e 
rregullta dhe të ligjshme që ndërlidhen 
me pengun dhe hipotekat dhe mënyrat 
se si ato mund të ndikojnë në 
transaksionet individuale, në shoqëritë 
tregtare dhe kreditorë të ndryshëm siç 
janë bankat. Në seminar u aplikua një 
metodologji bashkëkohore përmes 
prezantimit të shkurtër, diskutimit në 
grupe, dhe shqyrtimit të rasteve 
hipotetike. Përfitues të këtij seminari 
ishin gjyqtarët e lëmis civile të të gjitha 
regjioneve të Kosovës duke përfshirë 
gjyqtarët e Gjykatës Ekonomike të 
Qarkut dhe bashkëpunëtorët 
profesional. 

Adresa: Lagja e Spitalit, Rr. 
“Muharrem Fejza” pa.nr.  
Prishtinë, Republika e Kosovës  
Tel&fax: +381 (0) 38 512 069 
+381 (0) 38 512 081 +381 (0) 38 
512 095 www.kjijudicial.org 
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Tryezë Pune Civile Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor 

a duhet të mbetet e pandryshuar forma aktuale e 
arsyetimeve të vendimeve gjyqësore (a duhet të gjejë 
aplikim forma të cilën e përdorin gjyqtarët 
ndërkombëtar). 
   Është më se e nevojshme që të bëhet publikimi i 
vendimeve gjyqësore.  
Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e lëmis civile 
të gjitha regjioneve të Kosovës dhe bashkëpunëtorët 
profesional që punojnë në gjykata. 

Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor ka qenë objekt 
trajtimi në një tryezë pune të organizuar më 12 
prill 2010. Në këtë tryezë pune u shtjelluan 
çështjet lidhur me: hartimin e vendimeve 
gjyqësore, arsyetimin e aktgjykimeve dhe 
problemet lidhur me hartimin dhe arsyetimin e 
aktgjykimeve.  
Në tryezë u veçuan edhe konstatime, disa nga të 
cilat po i paraqesim  më poshtë:  
Ligjet jo të hartuara mirë dhe paqartësia në to janë 
ndër problemet kryesore të cilat kanë ndikim në 
arsyetimin e vendimeve gjyqësore, Kodi i 
Procedurës Penale dhe Ligji  për Procedurën 
Kontestimore nuk japin formën e tërësishme por 
në fakt japin vetëm elementet e përgjithshme se si 
duhet të bëhet arsyetimi  i vendimit gjyqësor. Tek 
institucionet aktuale në Kosovë pas shpalljes së 
pavarësisë ka një laramani në hartimin dhe 
interpretimin e instrumenteve ligjore.  
Problemet që paraqiten më së shumti tek arsyetimi 
i vendimeve gjyqësore janë lidhur me pjesët e 
arsyetimit të vendimit dhe  radhitja e tyre; referimi 
në dispozitat ligjore; referimi në literaturën 
profesionale dhe në qëndrimet e praktikës 
gjyqësore; fusnotat në vendimet gjyqësore;  

Seminar Penale Pastrimi i Parave 

 
IGJK më 13 prill  2010 organizoi seminarin me 
temë Pastrimi i Parave. Gjatë këtij seminari  u 
ofruan njohuri të avancuara lidhur me 
legjislacionin ekzistues, teknikat/kërkesat hetuese 
dhe zhvillimet procedurale në rastet e pastrimit të 
parave.  Me këtë rast u konkludua se: Pastrimi  

i parave është i lidhur ngushtë me vepra penale të 
trafikimit me qenie njerëzore, kontrabandimit me 
migrant, me vepra penale të keqpërdorimit të detyrës 
zyrtare si dhe me pjesën dërmues të veprave penale; 
Mungesa e legjislacionit përkatës paraqet problem 
edhe pse kjo çështje është  rregulluar me rregullore të 
UNMIKU-ut; Në të shumtën e herëve gjatë hetimit të 
këtyre veprave penale  zbulohen vepra tjera penale të 
ndërlidhura; Rol të rëndësishme në luftimin e 
pastrimit të parave luan Qendra e Inteligjencës 
Financiare. Këtij autoriteti duhet që vazhdimisht ti 
raportojnë Bankat, Partitë Politike, OJQ-të dhe 
Avokatët; Duhet që të respektohet rregullorja e cila 
parasheh që për transferet bankare të bëra brenda një 
dite, në vlerën prej 10.000 euro, banka është e 
obliguar ta informoj Qendrën Inteligjencës 
Financiare. Përfitues të trajnimit  ishin gjyqtarë, 
prokurorë dhe bashkëpunëtorë profesional nga  të  
gjitha regjionet e Kosovës.   
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Tryezë e rrumbullakët- Promovimi i Mbrojtjes së të Drejtave të Punës dhe Sociale në Kosovë   
IGJK – CLARD 

Më 16 prill 2010, IGJK në bashkëpunim më 
MPDL dhe Qendrën për Ndihmë Juridike dhe 
Zhvillim Regjional (CLARD) e në mbështetje 
financiare nga Oda e Avokatëve në Madrid dhe 
Agjencia Spanjolle për Bashkëpunim 
Ndërkombëtar dhe Zhvillim, ka mbajtur një tryezë 
të rrumbullakët me temë “Promovimin e Mbrojtjes 
së të Drejtave të Punës dhe Sociale në Kosovë”. 
Qëllimi i organizimit të kësaj tryeze ishte 
prezantimi dhe diskutimi i publikimit me temë 
“Mbrojtja e të Drejtave të Punëtorëve në Kosovë - 
dy studime ligjore për të vlerësuar nivelin e  
 

përputhshmërisë së legjislacionit të brendshëm dhe  
praktikave me standardet ndërkombëtare të 
aplikueshme”. Ky publikim, si dhe zhvillimi i 
diskutimit rreth temave të paraqitura në agjendën e 
tryezës janë përgatitur nga MPDL,   me qëllim të 
nxjerrjes së rekomandimeve të nevojshme për 
përmirësimin e respektimit të të drejtave të punës 
dhe të drejtave sociale në Kosovë.   Në këtë tryezë 
u trajtuan temat si; mungesa e Ligjit të Punës dhe 
mangësitë në legjislacionin ekzistues në fuqi për të 
drejtat e punës, mënyrat për të motivuar 
punëdhënësit për të nënshkruar kontratat ligjore me 
punonjësit e tyre, zhvillimi i ekonomisë informale 
në Kosovë dhe të drejtat e punëtorëve, mënyrat për 
të siguruar mbrojtje të të punësuarve sipas 
kontratave ligjore në rast të sëmundjes, aksidenteve 
në punë dhe shtatzënisë. Një vëmendje e veçantë në 
tryezë iu kushtua edhe rolit aktual të sindikatave në 
Kosovë, si dhe përkrahjes së zgjidhjeve alternative 
në mosmarrëveshjet familjare me qëllim të 
reduktimit të lëndëve, garantimin e një mbrojtjeje 
efektive për viktimat e dhunës në familje dhe 
mënyrat për reduktimin e zvarritjes së procedurave 
gjyqësore për mbrojtjen e anëtarëve të familjes.  
Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e lëmis 
civile të të gjitha regjioneve të Kosovës, zyrtarë të 

Seminar: Të miturit si Kryerës të Veprave Kundërvajtëse  

Më 14 prill 2010, është realizuar një seminar nga 
lëmi i kundërvajtjes me temën e lartpërmendur. 
Gjatë këtij seminari u bënë vështrime të 
përgjithshme lidhur me procedurën kundërvajtëse 
ndaj të miturve, në veçanti u diskutua lidhur me 
trajtimin e veprave kundërvajtëse të kryera nga të 
miturit nga rendi dhe qetësia publike si dhe lëmia 
e komunikacionit rrugor.  
Në këtë seminar janë diskutuar edhe problemet 
lidhur me legjislacionin e kundërvajtjes për të 
cilin u tha se është i vjetruar, i paqartë, dhe nuk i 
plotëson shumë standarde. Si rezultat i kësaj 
gjendjeje është krijuar një situatë jo e mirë kur 
dihet fakti se gjykatat janë të obliguara të 
zbatojnë me prioritet Konventën për të Drejtat e 
Fëmijëve dhe konventa të tjera. Qëllimi i këtij 
seminari ishte ngritja e nivelit të trajtimit adekuat 
të të miturve në procedurën kundërvajtëse.  

 Përfitues të trajnimit  ishin gjyqtarë  të gjykatave 
për kundërvajtje nga  të  gjitha regjionet e  Kosovës. 
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Trajnim stafi: Departamenti i Programeve të IGJK-së 
 Si të shkruajmë raporte dhe memorandume në zyre IGJK - NSCS 

Më 20 prill 2010, Instituti Gjyqësor i Kosovës në 
bashkëpunim me USAID/NCSC, ka realizuar 
trajnimin e dedikuar për stafin e IGJK-së, me 
temën: “ Hartimi i Raporteve dhe 
Memorandumeve”. Gjatë këtij sesioni trajnues 
pjesëmarrësit u njoftuan me procesin e hartimit 
të te gjitha llojeve të raporteve dhe 
memorandumeve, teknikat e veçanta të përdorura 
gjatë hartimit, mënyrën e prezantimit, stilin e 
raportit si dhe rëndësinë e tyre në praktikë. 
Shkrimi  i raporteve u konsiderua një nga aftësitë 
e rëndësishme që kërkohen nga çdo 
profesionistet në kryerjen e detyrave me efektiv. 
Qëllimi kryesor i këtij sesioni trajnues ishte 
ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve 

 të stafit të IGJK-së.  Përfitues ishin stafi i IGJK-së. 

Seminar Civile: Llojet e kontratave  sipas projektligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve  

Më 22 prill 2010, Instituti Gjyqësor i Kosovës në 
bashkëpunim me Deloitte Consulting të 
përkrahur nga USAID, ka realizuar seminarin me 
temë Llojet e kontratave sipas Projektligjit për 
Marrëdhëniet e Detyrimeve”. 
Seminari kishte për qëllim avancimin e njohurive 
lidhur me aspektet ligjore dhe format e reja të 
kontratave të parapara në Projektligjin për 
Detyrimet të Kosovës, nr. 24/2004.  
Ky seminar u përqendrua kryesisht në kontrata 
tërësisht të reja të cilat nuk kanë qenë të 
rregulluar me ligjin e mëparshëm të Detyrimeve,  

Poashtu  u trajtuan edhe aspekte kryesore të këtyre 
kontratave në qarkullimin e mallrave dhe dhënien e 
shërbimeve. 
Gjatë këtij trajnimi u diskutua edhe lidhur me 
terminologjinë për përcaktimin e kontratës e cila nuk 
është unike, si dhe kuptimi i zbatimit të formave të 
reja të këtyre kontratave si instrumente juridike 
moderne, elementet thelbësore, karakteristikat, efektet 
juridike dhe shuarja e tyre.  
Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e lëmis civile 
dhe bashkëpunëtorët profesional që punojnë në 
gjykata të të gjitha regjioneve të Kosovës. 

 
Tryezë Pune: Kodi i Etikës dhe sjellës Profesionale IGJK -  NCSC 

diskutimesh me temën e theksuar më lartë. Në kuadër 
të kësaj  tryeze janë shtjelluar vlerat që janë normuar 
me  Kodin e Etikës, e posaçërisht u theksuan çështjet e  
paanshmërisë si parim  kryesor i trajtimit të barabartë 
të palëve. Çështja e paanshmërisë u diskutua përmes 
rasteve praktike ku u demonstruan role të ndryshme të 
kësaj vlere juridike e cila duhet të respektohet 
denjësisht nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve. 
Qëllimi i kësaj tryeze ishte avancimi i njohurive të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur me parimin e 
pavarësisë dhe paanshmërisë si koncepte udhëheqëse 
në punën e tyre.  
Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë dhe prokurorë nga 
të gjitha regjionet e Kosovës  

Më 23 prill 2010, IGJK në bashkëpunim me 
USAID/. NCSC ka realizuar një tryezë 
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Seminar për prokuror dhe bashkëpunëtor profesional  Aspektet praktike të punës së Prokurorit 
IGJK  & Twinning 

para gjykatës. Gjatë këtij trajnimi u arritën disa 
konkluzione të cilat po  i prezantojmë më poshtë: 
 Sa i përket bashkëpunimit  policia duhet ta informojë 
prokurorin  sa  më herët  dhe sa më gjerësisht, ashtu që 
prokurori të mund ta kryejë funksionin e tij drejtues. 
Prokurori do të duhej gjithmonë të përpiqet për një raport 
të hapur, të besueshëm dhe të mbështetur  nga policia. 
Autoritetet dhe zyrtarët e policisë janë të obliguar që t’i 
përgjigjen kërkesës apo urdhrit të prokurorisë në çdo 
moment;  Marrëveshja për pranimin e fajësisë  sa i përket 
Kosovës  ende nuk ka gjet zbatimin e duhur dhe se 
funksionalizimi  i saj në jetë është i vështirë që do të 
thotë se gjerë më sot nuk është bërë asnjë marrëveshje 
për shkak të shumë faktorëve të cilët ndikojnë në 
moszbatimin e saj, siç është mungesa e përvojës , 
mentaliteti dhe rrethana tjera. 
 Për sa i përket zbatimit të saj në Gjermani kjo ka filluar 
të zbatohet  vitin e kaluar  por të dhënat statistikore 
mungojnë dhe sipas njohurive të trajnuesve nga Gjermani  
kemi aplikim jo të mjaftueshëm të këtij instituti.  
Sa i përket dhunës në familje legjislacioni gjerman ka 
paraparë një numër të caktuar të urdhrave dhe ato janë: 
urdhri për t’u larguar nga vendi i banimit, kujdestaria, 
marrja e çelësave, ndalimi i kontaktimit, kontaktimi i 
kryerësit. 
 Ndërsa në favor të viktimave ndërmerren këto veprime; 
ndihma financiare,  praktike, përcjellja e viktimës në zyra 
shtetërore, ndihma me rastin e aplikimi 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim më 
Programin e Binjakëzimit (EU-LER) një Program për 
Reformim të Sistemit të Arsimimit Ligjor në Kosovë, ka 
realizuar një seminar tre ditor duke përfshirë datat 27, 28 
dhe 29 prill 2010. Përfitues të këtyre seminareve ishin 
prokurorë dhe bashkëpunëtorë profesional, ndërsa temë 
trajtimi ishte “Aspektet Praktike të Punës së 
Prokurorit”. Qëllimi  i trajnimit ishte analizimi i shumë 
çështjeve që kanë të bëjnë me autorizimet  e prokurorit 
duke filluar nga bashkëpunimi i tij me policinë, për të 
vazhduar me vendosjen  dhe kualifikimin e veprave 
penale, formës dhe përmbajtjes së aktakuzës si dhe 
përfaqësimit të saj 

Tryezë e Diskutimeve Civile Sigurimi i Kërkesëpadisë 

Instituti Gjyqësor i Kosovës me 26 prill 2010 ka 
mbajtur tryezën e diskutimeve me temën e 
lartpërmendur.  
Në këtë tryezë u trajtuan çështjet lidhur me masat e 
përkohshme dhe masat e sigurimit, kushtet për 
caktimin e masës së përkohshme dhe llojet e 
kërkesëpadive, kompetencën e gjykatës si dhe 
kërkesën për sigurim të kërkesëpadisë.  
Po ashtu  gjatë tryezës është diskutuar  që në 
propozimin për caktimin e masave të sigurimit, 
propozuesi i sigurimit duhet ta tregojë në të 
kërkesën, për sigurimin e të cilës e bënë 
propozimin, masën e sigurimit që e propozon, 
mjetet dhe objektin e masës të sigurimit, faktet mbi 
të cilat mbështetet kërkesëpadia, si dhe të 
propozohen mjetet provuese me të cilat mund të 
provohen pretendimet e parashtruara në propozim.  
Qëllimi i kësaj tryeze ishte avancimi i njohurive të  

 gjyqtarëve lidhur me masat e sigurimit dhe masat e 
përkohshme. Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e 
lëmis civile të gjitha regjioneve të Kosovës dhe 
bashkëpunëtorët profesional që punojnë në gjykata.  


