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Instituti Gjyqësor me 04 maj 2010 ka 
mbajtur seminarin me temën “Llojet e 
aktgjykimeve sipas Ligjit për Procedurën 
Kontestimore. Qëllimi i këtij seminari është 
thellimi i njohurive të gjyqtarëve lidhur me 
llojet e aktgjykimeve që janë risi e LPK-së. 
Në këtë seminar u shtjelluan në hollësi 
aktgjykimet që janë risi sipas LPK-së si: 
Aktgjykimin e pjesshëm, Aktgjykimin në 
bazë të pohimit, Aktgjykimin në bazë të 
heqjes dorë nga kërkesëpadia, Aktgjykimin 
për  shkak të padëgjueshmërisë/mosbindjes 
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Seminar Civile:  Llojet e aktgjykimeve sipas LPK-se 
 

mosbindjes,  Aktgjykimin për shkak të 
mungesës dhe Aktgjykimin pa shqyrtim 
kryesor të  çështjes.  
Seminari ishin gjyqtarët e lëmis civile të të 
gjitha regjioneve të Kosovës dhe 
bashkëpunëtorët profesional që punojnë në 
gjykata. 
 Gjatë këtij seminari veçmas u debatua në 
analizën e kushteve ligjore  kur mund të  
nxirren këto aktgjykime, gjithnjë sipas 
dispozitave të  Ligjit për Procedurën 
Kontestimore të Kosovës. Përfitues të këtij  

Seminar Penale: Procedura penale ku përfshihen kryerësit me çrregullime 
mendore 

Në përmbushja e aktiviteteve të mirëfillta që 
ka  Instituti Gjyqësor i Kosovës, ishte edhe 
realizimi i sesionit trajnues me  temën: 
Procedura penale  ku përfshihen  kryerësit  
me çrregullime  mendore të dt. 06 maj 
2010 . Qëllimi i këtij seminari ishte analizimi 
dhe vështrimi analitik i çështjeve që kanë të 
bëjnë me personat që kanë çrregullime të 
përhershme dhe të përkohshme. Në   kuadër 
të trajnimit janë debatuar kryesisht  çështjet 
rreth propozimit të prokurorit për caktimin e 
paraburgimit të personave me çrregullime 
mendore si dhe për shqiptimin e vendimeve 
gjyqësore  për trajtim psikiatrik   ndaj këtyre 
personave duke përfshirë edhe ekzekutimin si  
çështje  me prioritet në këtë procedurë. Nga  
ky seminar janë arritur disa konkluzione: I 
pandehuri  me çrregullime mendore  mund të 
qëndroj në paraburgim derisa është i 
rrezikshëm për rrethin por jo më gjatë se në 
afatet e parapara me KPK. Paraburgimin  
këta persona  e mbajnë në institucionin e 
kujdesit  shëndetësor;  Prokurori  bënë 
propozimin gjykatës para shqyrtimit kryesor, 
 në të gjitha  rastet kur  ka pasur prova që i  
pandehuri në kohën e kryerjes së veprës 
penale ka qenë me çrregullime mendore, 

  dhe i ka propozuar gjykatës që të pandehurit të 
i shqiptohet masa e trajtimit të detyrueshëm 
psikiatrik ;Kur gjatë shqyrtimit kryesor me  
provat e shqyrtuara vërtetohet se i pandehuri në 
kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë me 
çrregullime mendore në këtë rast prokurori e 
ndryshon akuzën dhe i bën propozim gjykatës 
për shqiptimin e  masës së trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik. Përgjegjësia penale  
ndërlidhet ngushtë me  aftësinë mendore  të 
kryerësi të veprës penale. Andaj,  e 
rëndësishme është koha e kryerjes së veprës 
penale dhe gjendja shëndetësore e kryerësit të 
veprës penale. Personi i cili ka kryer veprën 
penale konsiderohet i paaftë mendërisht nëse në 
kohën e kryerjes ka lënguar nga sëmundja e 
përhershme apo e përkohshme Të gjithë të 
pranishmit  në trajnim së bashku edhe  
trajnuesit   ishin kategorik që  të krijohet 
infrastruktura  teknike, me çka u theksua se me 
një shkresë zyrtare ti drejtohen  organeve 
kompetente Këshillit Gjyqësor  të Kosovës dhe 
Ministrisë së Drejtësisë që të themelohen këto 
institucione të posaçme për trajtim psikiatrik, 
nga shkaku se për momentin  mosekzistimi ti 
tyre  po e dështon   tërë punën gjykatave të cilat 
kanë shqiptuar këto masa  ndaj personave  me 
çrregullime mendore 
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Tryezë diskutimeve penale: Fillimi dhe kohëzgjatja e hetimit  

të veprës dhe ndërmarrjen e veprimeve të tjera për 
procedim Objektiva e kësaj tryeze ishte arritja e qëllimit të 
zbatimit dhe ngritjes së nivelit të udhëheqjes efikase të 
procedurës së hetimeve si dhe vështrimi analitik rreth 
pezullimit, pushimit nga ndjekja penale për vepra penale 
më të lehta.  
Gjatë kësaj tryeze u arritën disa konkluzione:   
Prokurori  publik në kuadër të autorizimeve të veta, e 
nxjerr aktvendimin për fillimin e hetimeve, pasi që ta 
shikojë kallëzimin penal, nëse është lëndë paraburgimi, 
duhet vepruar në mënyrë të shpejtë, në të kundërtën nëse 
është lëndë në procedurë të rregullt, është e natyrës tjetër 
Çështja penale e cila është hetuar, përcillet me 
grumbullimin e provave atyre personale dhe materiale 
varësisht prej rastit.  
Zakonisht provat materiale e fuqizojnë provën personale 
dhe gjithnjë pretendohet që këto prova të ndërlidhen në 
mes vete, duke ndikuar në zhvillimet e mëtutjeshme lidhur  
me ndriçimin dhe zbardhjen e gjendjes faktike. Pas 
përfundimit të grumbullimit të provave, të cilat janë 
vlerësuar vazhdimisht nga ana e prokurorit publik, atëherë 
vendos për ngritjen e aktit akuzues përkatës. Numri i vogël 
i prokurorëve në prokurori paraqet problem  mjaft serioz 
në punën e prokurorëve dhe si pasoj e saj kemi një 
grumbullim dhe mbingarkesa të madhe me lënde, ë cilat 
ndikojnë në efektëshmëri dhe kualitet të punëve. 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në kuadër të fushëveprimit 
të vet kishte edhe realizimin e sesionit trajnues me 
temën “Fillimi dhe Kohëzgjatja e Hetimit “që u mbajt 
më 11 maj 2010. Çështjet të cilat u diskutua ishin  
pezullimi i procedurës hetuese ( për shkak të 
sëmundjeve apo çrregullimeve mendore), grumbullim 
sa më shumë i provave, pushimi i hetimit me 
aktvendim dhe pikësynimi i arritjes në përmbushjen e 
zbatimit unik të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me 
hetimet. Në të gjitha rastet kur në kallëzimin penal ka 
prova të mjaftueshme, prokurori publik vendos që në 
kuptim të dispozitave përkatëse ligjore të fillojë 
hetimin penal, me aktvendim për fillimin e hetimeve, 
në të cilin e bën përshkrimin e veprimeve inkriminuese, 
kualifikimin juridik të mëtutjeshëm.  

Seminar civile: Ligji  për Shpronësimin e Pronës se Paluajtshme USAID-IGJK  

Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me 
Deloitte Consulting, të përkrahur nga USAID-i, ka 
mbajtur me 13 maj 2010 seminarin me temën “Ligji për 
Shpronësimin e Tokës së Paluajtshme”.Qëllimi 
themelor i këtij seminari është avancimi dhe thellimi i 
njohurive të gjyqtarëve lidhur me aspektet ligjore të 
shpronësimit dhe zgjidhjet që ofron Ligji për 
Shpronësimin e Tokës së Paluajtshme të Kosovës.  Ky 
seminar u përqendrua në kornizën ligjore e cila 
qeverisë shpronësimin në Kosovë, aspektet ligjore 
kushtetuese mbi pronën dhe shpronësimin, shpronësimi 
dhe masat për kontrollimin e shfrytëzimit të pronës, 
procedura e shpronësimit, rregullat për kompensimin 
dhe metodat për kalkulimin e kompensimit, bartja e 
posedimit dhe pronësisë dhe restitucioni i pronës së 
shpronësuar, mjetet juridike kundër shpronësimit dhe 
vendimit të kompensimit. Në seminar u demonstrua një 
metodologji bashkëkohore përmes ligjëratave, 
diskutimeve në grup, dhe shqyrtimit të rasteve 
hipotetike.  

 

 

Përfitues të këtij seminari ishin gjyqtarët e lëmis civile të 
të gjitha regjioneve të Kosovës, të Gjykatës Ekonomike të 
Qarkut në Prishtinë dhe bashkëpunëtorët profesional. 
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Tryezë e Diskutimeve - civile Revizioni dhe kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë sipas LPK 

Më 17 maj 2010, Instituti Gjyqësor i Kosovës ka 
mbajtur tryezën e diskutimeve me temën “ Revizioni 
dhe Kërkesa për Mbrojtjen e Ligjshmërisë sipas LPK-
së. Vëmendja në këtë tryezë u përqendrua në çështjet 
lidhur me shkaqet e paraqitjes së revizionit, paraqitja e 
revizionit  kundër vendimeve të formës së prerë, 
shkaqet e paraqitjes së kërkesës për mbrojtje të 
ligjshmërisë kundër vendimit të formës së prerë dhe  
 

 vendimi i gjykatës . Po ashtu u diskutua edhe lidhur me 
kompetencën e Prokurorit Publik për paraqitjen e 
kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë. Po ashtu u 
diskutua edhe lidhur me kompetencën e Prokurorit 
Publik për paraqitjen e kërkesës për mbrojtje të 
ligjshmërisë, afatet ligjore, shkaqet ligjore, kompetenca  
e gjykatës për vendosjen lidhur me e kërkesës për 
mbrojtjen e ligjshmërisë, respektivisht kompetenca e 
gjykatës për të vendosur në rastin kur janë paraqitur 
revizioni dhe kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë. 
regjioneve të Kosovës dhe   bashkëpunëtorët profesional 
që punojnë në gjykata.   Publik për paraqitjen e kërkesës 
për mbrojtje të ligjshmërisë, afatet ligjore, shkaqet 
ligjore, kompetenca  e gjykatës për vendosjen lidhur me 
e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë, respektivisht 
kompetenca e gjykatës për të vendosur në rastin kur janë 
paraqitur revizioni dhe kërkesa për mbrojtjen e 
ligjshmërisë. regjioneve të Kosovës dhe bashkëpunëtorët 
profesional që punojnë në gjykata.  Qëllimi i kësaj 
tryeze ishte avancimi dhe thellimi i njohurive të 
gjyqtarëve lidhur me mjetet e jashtëzakonshme juridike 
të parapara me LPK-në. 
Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e lëmis civile të 
gjitha Regjioneve. 

Tryezë Pune Kodi i etikës dhe sjelljes profesionale IGJK+NCSC 

Më 14 maj 2010, Instituti Gjyqësor i Kosovës në 
bashkëpunim me Programin për Përkrahje Sektorit të 
Drejtësisë në Kosovë NCSC/USAID, kanë realizuar 
tryezën punës me temën “ Etika e Gjyqësorit dhe 
Prokurorisë në Kosovë.  
Qëllimi i këtij trajnimi ishte arritja e analizimit në 
thelb  dhe interpretim më i  gjerë i rregullave të etikës 
dhe mirësjelljes, përmes rasteve dhe situatave të 
vërteta të cilat do tu mundësojnë atyre të zhvillojnë 
shkathtësitë specifike për njohjen dhe zgjidhjen e 
çështjeve të paanshmërisë, pavarësisë  të cilat 
konsiderohen si gurthemel i vendimmarrjes gjyqësore. 
Diskutimi i rasteve praktike mbisundoi gjatë gjithë 
trajnimit.  
Përfitues të trajnimit ishin gjyqtar dhe prokuror nga të 
gjitha regjionet e Kosovës Parimet dhe  rregullat etike  
kanë për qëllim të përcaktojnë standarde të sjelljes së 
gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilat për 
mosrespektimin e tyre pas veti tërheqin përgjegjësi; 
Këto parime dhe rregulla etike   kanë objektivat që të 
veprojnë në mënyrë që të rrisin besimin te publiku për  
sistemin gjyqësor;  
Gjyqtarët dhe prokurorët duhet të jenë të gatshëm që 
të jenë në qendër të vëmendjes së publikut,  me sjelljet  

 E tyre të mira etike dhe profesionale; Gjyqtarët dhe 
prokurorët  duhet të pranojnë kufizime të sjelljeve të tyre 
të cilat mund të shihen si të kufizuara për qytetaret e 
thjesht.  
Te tilla janë: ruajtja e sekretit, moslejimi i ndikimeve, 
dhuratat, favoret,  privilegjet, mbledhja e fondeve,  
anëtarësimi në parti politike etj;  
Shmangja nga çdo situatë apo sjellje që mund ta vejë në 
pikëpyetje integritetin dhe paanshmërinë e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve;  
Nuk duhet të lejojnë që të krijohet përshtypja te publiku se 
ndonjë person krijon status të veçantë i cili mund të ketë 
ndikim te gjyqtarët;  
Njëkohësisht, gjyqtari dhe prokurori rendësi permanente 
duhet te kushtojnë menaxhimit sa me te suksesshëm te 
lendeve dhe secila lende te ketë tretman te njëjtë përveç 
rasteve kur  lendet për shkak te natyrës se çështjes duhet 
dhënë prioritet;  
Të gjitha rastet kur kemi të bëjmë me shkelje etike organi 
kompetent është zyra e prokurorit disiplinor i cili bënë 
hulumtimin e të gjitha rasteve se a kemi të bëjmë me 
shkelje etike. Ky organ bënë raportin përkatës të 
hulumtimeve të bëra  me një konstatim të caktuar për të 
cilën vendos Komisioni disiplinor i Këshillit Gjyqësor. 
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Seminar Neni 5 dhe 6 sipas KEDNJ   

 në të gjitha klauzolat e   Konventës, varësisht nga masat 
që përdoren nga ligji vendor të cilat si të tilla janë të 
inkorporuara  në KPP të Kosovës; Paraburgimi si masë e 
sigurimit të pranisë së të pandehurit duhet të caktohet 
vetëm kur ka bazë të fort juridike e faktike Në Gjykatën 
Supreme ekziston komisioni i posaçëm që i shqyrton 
rastet kur personat e mbajtur në paraburgim pa arsye 
kanë të drejt në kompensim, dhe sipas të dhënave 
statistikore  buxheti i Kosovës në masë të madhe 
dëmtohet në njërën anë dhe në anën tjetër pa arsye është 
cenuar  integriteti i një personi duke u mbajtur atë  pa 
arsye në paraburgim; Paraprakisht Konventa parashohë 
se çdo kush që akuzohet për ndonjë vepër penale nuk 
mund të quhet i fajshëm derisa fajësia e tij nuk 
vërtetohet sipas ligjit . Çdo person ka të drejtë që çështja 
e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht  brenda një afati të 
arsyeshëm nga një gjykate e pavarur dhe e paanshme, e 
krijuar sipas ligjit e cila do të vendosë si për 
mosmarveshjet  në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e 
tij të natyrës civile, ashtu edhe për bazueshmërinë e çdo 
akuze të natyrës penale që i është drejtuar. 
 

Instituti Gjyqësor i Kosovës më 18  maj 2010 ka 
realizuar seminarin me temën: “Konventa Evropiane për 
të Drejtat dhe Liritë e Njeriut”.  
Temat të cilat janë diskutuar gjatë këtij sesioni trajnues  
janë  përqendruar  në analizimin e   nenit 5 dhe 6 duke i 
diskuar edhe çështjet  rreth praktikës gjyqësore që 
aplikohet nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 
kur shqyrton ankesat e paraqitura nga çdo person, 
organizatë joqeveritare ose grup individësh  të cilët 
pretendojnë se janë viktimë e një shkeljeje të të drejtave 
të njohura me Konventë.  
Përmbajtja e këtij  seminar ishte e përqendruar në arsyet 
e privimit nga liria, kohëzgjatjen e këtij privimi, 
prezumimi i pafajësisë, të drejtat e të pandehurit, procesi 
i rregullt gjyqësor dhe koha e arsyeshme për gjykim etj, 
me qëllim të evitimit të të metave të cilat po paraqiten në 
zbatimin e këtyre dy neneve.  
Përfitues të këtij seminari ishin gjyqtarët dhe prokurorët 
nga të gjitha regjionet e Kosovës. Gjatë këtij seminari 
janë arrit disa konkluzione si:Arrestimi i përkohshëm, 
ndalim policor dhe paraburgim përdoren  

Tryezë  Pune (regjionale) Ndërtimi i Shkathtësive të Përfaqësimit gjate Gjykimit IGJK+US DOJ 

Më 19, 20 dhe 21 maj, 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. 
Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët, prokurorët 
dhe bashkëpunëtor profesional. 
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Seminar - penale Marrëveshja për Pranimin e Fajësisë 

Qasja dhe  analizimi i problemeve rreth zbatimit praktik 
të dispozitave ligjore në lidhje me marrëveshjen  për 
pranimin e fajësisë ishte objektiva e  kësaj tryeze me 
qëllim të zbatimit më të suksesshëm të këtij instituti. 
Pjesëmarrës të trajnimit ishin prokuror, gjyqtar dhe 
bashkëpunëtor profesional nga të gjitha regjionet e 
Kosovës.  
Gjatë këtij seminari janë arritur disa konkluzione: 
Marrëveshja për pranim të fajësisë mund të arrihet nga 
momenti  i ngritjes së aktakuzës gjer në momentin e 
hapjes së shqyrtimit gjyqësor; Marrëveshjes për pranim të 
fajësisë ndikon në shtimin  e  efikasitetit të gjykatave 
përgjithësi; 
 Ndikon  në zbulimin e  veprave të rënda penale si dhe do 
të ndikoj pozitivisht në ndjekjen  më  me sukses  të  
krimit të  organizuar duke përfshire dhe veprat tjera 
penale që kryhen nga me shumë persona; 
 Paraprakisht do të ketë ndikim pozitiv në politikën 
ndëshkimore;  
Praktika e gjertanishme po tregohet jo efektive  në  
aplikimin   i këtij instituti të ri juridiko-penale;  
Duhet të bëhen ndryshime dhe plotësime të dispozitave 
në fuqi, nga shkaku ekzistojnë paqartësi; 

Instituti Gjyqësor i Kosovës më datën 25 maj 2010, ka 
realizuar seminarin me temën “Marrëveshja për 
pranimin e fajësisë”. Shkoqitja e  çështjeve problematike 
të cilat shfaqen në praktik  rreth zbatimit të këtij instituti 
të ri juridik  ishte tematika thelbësore dhe pikësynimi i 
arritjes në përmbushjen e zbatimit praktik  të dispozitave 
ligjore edhe pse për praktikën kosovare është aplikuar 

 këto lëndë ka filluar  në tërë Kosovën. Më herët, në shumë 
gjykata, këto lëndë nuk u janë caktuar fare gjyqtarëve  dhe nuk 
është ndërmarrë asnjë veprim, pasi që është supozuar se më 
këto lëndë do të merrej UNMIK-u ose ndonjë organizatë tjetër 
ndërkombëtare.  
Pas veprimeve të përmendura më lartë nga gjyqtarët e EULEX-
it, këto lëndë tash po iu caktohen gjyqtarëve dhe po ndërmerren 
hapa proceduralë në gjykatat anekënd Kosovës.  
Në të gjitha rajonet është shënuar përparimi lidhur me këto 
lëndë. 
Duke rezymuar debatin u veçua përfundimi se puna në gjykata 
do të përcillet në vazhdimësi në tërë Kosovën. Me kalimin e 
lëndëve në fazën pasuese procedurale, gjyqtarët e EULEX-it do 
t’i ndihmojnë gjyqtarët kosovar në trajtimin e çështjeve të reja  
të cilat do të paraqiten lidhur me këto lëndë. 
U konstatua se disa lëndë të cilat të cilat janë përfunduar në 
gjykatat e shkallës së parë tash janë ankimuar në shkallën e 
dytë. Gjyqtarët e EULEX-it po ndjekin zhvillimet në gjykatat e 
shkallës së dytë që të shpërndajnë aktgjykimet të cilët mund të 
shërbejnë si praktikë gjyqësore.  
Janë duke u bërë përpjekje për organizimin e një tryeze me të 
gjerë për tërë Kosovën përkitazi me çështjet që lidhen me 
lëndët e pezulluara, në mënyrë që gjyqtarët të mësojnë nga 
njëri tjetri dhe t’i shkëmbejnë përvojat me njëri tjetrin.  
Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e lëmis civile të gjitha 
regjioneve të Kosovës dhe gjyqtarë të EULEX- it. 

Instituti Gjyqësor i Kosovës me 26 maj 2010, në bashkëpunim 
më EULEX-in ka realizuar një tryezë pune  mbi të drejtën 
civile me temë: “Rastet e Pezulluara/Pazgjidhura”. 
Në këtë tryezë u diskutuan çështjet lidhur me zgjidhjet e 
propozuara për rastet e pezulluara dhe prezantimin e 
vendimeve të fundit të panelit Këshillëdhënës për të Drejtat e 
Njeriut të UNMIK-ut mbi rastet e pezulluara, si dhe u debatua 
edhe rreth vështirësive teknike gjatë shqyrtimit të rasteve të 
tilla dhe për zgjidhjet ligjore e procedurale të çështjeve 
thelbësore në gjyqësorin Kosovar. 
Gjatë kësaj  tryeze u veçuan problemet e identifikuara lidhur 
me lëndët e pezulluara si: numri jashtëzakonisht i madh i tyre 
(më tepër se 20000 lëndë), mungesa e gjyqtarëve dhe 
personelit mbështetës, periudha e gjate e pezullimit të tyre në 
MD dhe MEF konform Ligjit për Menaxhimin e Financave 
Publike, komunikimi i vështirësuar me palët e zhvendosura në 
Serbi, problemet e veçanta në rajonin e Mitrovicës lidhur me 
kushtet e përgjithshme për punë sidomos në Gjykatën e 
Qarkut e cila refuzon pranimin e ankesave për shkak të 
situatës së tyre specifike. Si dhe janë arrit disa konstatime: Me 
qëllim të kapërcimit të vështirësive të shumta me të cilat po 
përballet gjyqësori kosovar lidhur me këto lëndë, gjyqtarët e 
EULEX-it kanë përpunuar strategjinë për monitorimin, 
udhëzimin dhe këshillimin e gjyqësorit kosovar për secilin 
fazë të këtij procesi, ku gjatë të gjitha fazave parashihet 
monitorimi, udhëzimi dhe këshillimi i gjyqtarëve kosovar prej 
atyre të EULEX-it. Konstatim tjetër ishte se puna lidhur me  

Tryezë diskutimesh: Rastet e pezulluara / pazgjidhura 


