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Instituti Gjyqësor i Kosovës, në 
bashkëpunim me Departamentin e 
Drejtësisë të SHBA-ve më 03 dhe 04 
mars 2009 ka organizuar një tryezë 
diskutimesh, me temë; “Hetimi dhe 
ndjekja e rasteve të korrupsionit 
publik dhe veprave të ngjashme”. 
Çështjet kryesore që u trajtuan gjatë 
këtij trajnimi nga udhëheqësit e 
Departamentit të Drejtësisë të SHBA-
ve, prokurori publik dhe agjenti 
special i shërbimit doganor, ishin 
raste praktike nga korrupsioni publik 
që nga faza e fillestare e hetimit e deri 
në përfundim të gjykimit. Qëllimi i 
kësaj tryeze ishte që të ofrojë një 
kontribut thelbësor në sqarimin e 
raportit polic- prokurorë, teknikat e 
ndryshme të hetimit, përfshirë këtu 
edhe përdorimin e informatorëve në 
mënyrë të besueshme, dëshmitarët 
bashkëpunues dhe zyrtarët e fshehtë, 

shkrimi i raporteve, aftësitë 
intervistuese, njohja e elementeve të 
korrupsionit dhe veprave të ngjashme, 
formulimi i strategjisë së gjykimit, etj. 
Në ditën e dytë të tryezës anëtarët e 
Njësitit të Agjencionit Anti-
Korrupsion të Republikës së 
Shqipërisë diskutuan për strategjinë 
dhe suksesin e punës së tyre.   
Përfitues të këtij seminari ishin 
gjyqtarët dhe prokurorët nga të gjitha 
regjionet e Kosovës, zyrtarë të lartë të 
Policisë së Kosovës si dhe zyrtarë të 
lartë nga Njësiti i Agjencionit Anti-
Korrupsion të Republikës së 
Shqipërisë.  

Seminar - civile: Shqyrtimi paraprak i padis dhe parregullsitë e saj 

Me datën 05 mars 2009 u  
organizua seminari në lëmin civile 
me temë ”Shqyrtimi paraprak i 

padisë”. Çështjet kryesore të trajtuara 
kishin të bënin lidhur me: 
Kompetencën dhe rrjedhën e 
procedurës kontestimore, gjyqvarësinë 
dhe çështjen e gjykuar, vlerësimin e 
afatshmërisë së padisë si dhe trajtimin 
dhe interpretimin e nenit 252 të LPK-
së. Gjithashtu vëmendje e veçantë iu 
kushtua edhe  dilemave me të cilat po 
ballafaqohen gjyqtarët në zbatimin 
praktik të dispozitave të reja ligjore të 
LPK-së lidhur me padinë.  
Përfitues të këtij seminari ishin 
gjyqtarët e lëmis civile të gjitha 
regjioneve të Kosovës.  
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Më 6 mars 2009 u realizua tryeza e diskutimeve me 
temën: Dëshmitarët në procedurën penale. Në këtë sesion 
trajnues u shtjelluan çështjet që kanë të bëjnë me personin 
për të cilin besohet se mund të jep njoftime për veprën 
penale dhe rreth rëndësisë së dëshmisë së dëshmitarëve në 
procedurën penale. Paraprakisht, u bë një vështrim analitik i 
dëshmitarëve të privilegjuar dhe dëshmitarit bashkëpunues 
si dhe zbatimi i marrjes në pyetje të dëshmitarit. Vëmendje 
parësore iu kushtua analizimit të çështjeve nga aspekti 
praktik i problemeve të cilat shfaqen në praktikën gjyqësore 
gjatë shqyrtimit të shumë rasteve nga lëmia penale.   
Përfitues të këtij trajnimi ishin: gjyqtarë dhe prokurorë nga 
të gjitha regjionet e Kosovës  

Tryezë diskutimesh-penale: Dëshmitarët në procedurën penale 

Seminar (i nivelit bazik) Dukuria e trafikimit të narkotikëve, IGJK+ Departamenti i Drejtësisë i SHBA-ve 

Më datë 10 dhe 11 mars 2009, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Departamentin e 
Drejtësisë të SHBA-ve, realizoj një trajnim dy ditorë, me temë; “Dukuria e trafikimit të narkotikëve”.  
Qëllimi i këtij trajnimi ishte që të ofrojë një pasqyrë të qartë në mes marrëdhënieve polic-prokurorë, 
teknikave të ndryshme të hetimit, përfshirë këtu edhe përdorimin e informatorëve në mënyrë të 
besueshme, dëshmitarëve bashkëpunues dhe zyrtarëve të fshehtë, analizave të regjistrimit dhe përgjimit 
të telefonatave, zbulimit të dërgesave të kontrolluara etj. Në këtë trajnim po ashtu u debatua për aftësitë 
intervistuese, shkrimin e raporteve, njohjen e elementeve të trafikimit të narkotikëve dhe veprave të 
ngjashme si dhe formulimin strategjik të gjykimit.   
Përfitues të trajnimit ishin: gjyqtarë, prokurorë dhe polic gjyqësor të të gjitha regjioneve  të Kosovës.  

Provimi për kandidatët nga Programi Fillestar për Arsimim Ligjor 

Me dt. 4, 6 dhe 9 mars 2009 është mbajtur 
provimi për kandidatët të cilët ndjekin 
trajnimet në Programin Fillestar për 
Arsimim Ligjor, i cili edhe ka shënuar 
përfundimin e fazës së parë të këtij 
programi.  
Pas përfundimit të provimit për dy ditë me 
radhë është bërë vlerësimi i testeve nga 
ana e trajnuesve të cilët kanë hartuar 
provimin, rezultatet e të cilit priten së 
shpejti.  
Rregullat për organizimin dhe 
administrimin e këtij provimi kanë qenë të 
njëjta me rregullat e zbatuara në provimin 
e mes fazës së parë e të cilat kanë qenë të 
bazuara në rregullat e zbatuara në 
Provimin Përgatitor/Hyrës.  
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dukurie. Njëkohësisht u bë një analizë e detajuar e 
strategjisë së luftimit të pastrimit të parave, qëllim i të 
cilës është reduktimi i krimit të organizuar. Sesioni në 
fjalë u zhvillua përmes prezantimit të shumë shembujve 
nga  praktika e SHBA-ve dhe prezantimit të metodave 
efektive për grumbullimin e provave lidhur me kryerësit 
e këtyre veprave penale dhe goditjes së krimit përmes 
bashkëpunimit ekipor (Task Force) përbërë prej organeve 
të zbatimit të ligjit: policisë, prokurorisë dhe gjykatave 
me qëllim të kapjes dhe ndëshkimit të fajtorëve.  

Më 17 dhe 18 mars 2009, Instituti Gjyqësor i 
Kosovës në bashkëpunim me Departamentin e 
Drejtësisë të SHBA-ve, ka realizuar një trajnim 
dy ditorë në temën: “Hetimi dhe Ndjekja e 
Rasteve të Pastrimit të Parave”. Në kuadër të këtij 
seminari u shtjelluan dhe analizuan në detaje 
format e parandalimit dhe luftimit të krimit të 
organizuar, përkatësisht pastrimi i parave dhe 
elementet ndërlidhëse të kontrabandimit me 
substanca narkotike dhe qenie njerëzore. 
Paraprakisht u prezantuan format e zbatimit të 
masave teknike të vëzhgimit të fshehtë dhe 
taktikat e zbulimit dhe çrrënjosjes së kësaj 

Më datën 19 dhe 20 mars 
2009, Instituti Gjyqësor i 
Kosovës në bashkëpunim me 
USAID/BearingPoint, ka 
organizuar seminarin dy 
ditor, me temë “Ligji për 
Likuidimin dhe 
Riorganizimin e Personave 
Juridik në Falimentim”. 
Qëllimi kryesor i 
këtij  seminari ishte  ofrimi i 

njohurive  më  të  avancuara  lidhu
r me esencën e falimentimit, 
likuidimit, dhe riorganizimit të 
personave juridik.   
Përfitues të këtij seminari ishin 
gjyqtarë të lëmis civile nga të 
gjitha regjionet e Kosovës, 
gjyqtarë të Gjykatës Ekonomike 
dhe bashkëpunëtorët profesional.  

Seminar - civile: Ligji për Falimentimin IGJK+USAID-Bearing Point  

dhe të bëjnë një interpretim më të gjerë të 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 e cila konsiderohet si 
gurthemel i vendimmarrjes gjyqësore.  
Përfitues të trajnimit ishin: gjyqtarë dhe prokurorë 
nga  regjioni  i Mitrovicës.  

Me datë 13 mars 2009, Instituti Gjyqësor i 
Kosovës në bashkëpunim me USAI/NCSC në 
kuadër të programit ,,Mbështetje Sektorit te 
Drejtësisë”  realizuan tryezën e diskutimeve me 
temë: Etika e gjykatës dhe e prokurorisë në 
Kosovë.  
Qëllimi i këtij trajnimi ishte që përfituesit  e 
trajnimit të jenë në gjendje të analizojnë në thelb 

Më datën 12 mars 2009, në mbështetje të UNDP-
së, u realizua një trajnim njëditor i stafit të IGJK-
së. Qëllimi i këtij trajnimi ishte njoftimi me 
organigramin e ri, përgjegjësitë dhe risitë në 
kuadër të strukturës së re organizative të 
përcaktuar me udhëzimin administrativ të IGJK-
së Nr.1/2009. Gjatë këtij trajnimi u bë prezantimi 
i Departamenteve të IGJK-së, të arriturave dhe 
objektivave për të ardhmen. Në këtë trajnim 
morën pjesë i gjithë stafi i IGJK-së. 

Tryezë diskutimesh-penale: Pastrimi i parave, IGJK+ Departamenti i Drejtësisë i SHBA-ve 

Trajnim i stafit të IGJK-së 

Seminar (i nivelit të avancuar): Kodi i Etikës dhe Sjelljes Profesionale-regjioni i Mitrovicës USAID/
NCSC+IGJK 
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Tryezë diskutimesh: Mbështetja vendore dhe ndërkombëtare për sundimin e ligjit në Kosovë 

ardhshëm dhe do të nënshkruaj vetëm emërimin 
e atyre kandidatëve që kanë kualitetet dhe 
përgatitjen e duhur profesionale.  
Delegacioni i Institutit Gjyqësor të Kosovës,  
siguroi presidentin se në këtë drejtim janë të 
orientuara edhe të gjitha aktivitetet e IGJK-së i 
cili administron programet e arsimimit ligjor në 
mesin e të cilëve edhe Programin Fillestar për 
Arsimim Ligjor (programin për trajnimin e 
kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë të 
ardhshëm).  

Kryetari i Këshillit Drejtues, Drejtori i Institutit 
Gjyqësor të Kosovës (IGJK) dhe Këshilltari 
Special i OSBE-së për IGJK-në, me datën 20 mars 
2009, u pritën në një takim nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës.  
Qëllimi i këtij takimi ishte njoftimi i Presidentit 
me rrjedhat e Programit Fillestar për Arsimim 
Ligjor (PFAL), në të  cilin program ndjekin 
trajnimet profesionale kandidatët për gjyqtarë dhe 
prokurorë të ardhshëm.  
Në këtë takim nga Presidenti si autoriteti i fundit 
për emërimin përfundimtar të gjyqtarëve dhe 
prokurorëve të ardhshëm të Kosovës, u mor 
premtimi se ai do të mbështesë Institutin Gjyqësor 
të Kosovës në realizimin e PFAL dhe ngritjen 
profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve të 

Më datën 20 mars  2009,  në mbështetje të UNDP-
së, është organizuar tryeza e diskutimeve me 
temën: “ Mbështetja vendore dhe ndërkombëtare 
për sundimin e ligjit në Kosovë”.  
Në këtë tryezë, në cilësi të prezantuesve morën 
pjesë ekspertë ndërkombëtarë, përfaqësues nga 
USAID/NCSC, UNDP, OSBE, gjyqtarë të EULEX
-it, Departamenti i Drejtësisë së SHBA-ve si dhe 
ekspertë vendorë nga fusha e drejtësisë.  
Qëllimi kryesor i kësaj tryeze ishte që kandidatëve 
të PFAL tu ofrohen njohuri lidhur me programet 
mbështetëse ndërkombëtare dhe vendore për 
sundimin e ligjit në Kosovë.  

Tryezë diskutimesh-civile: Mënyrat e fitimit të pronësisë 

Me datë 24 mars 2009 u organizua tryeza e diskuti-
meve në lëmin civile me temën “Mënyrat e fitimit 
të pronësisë”.  
Temat kryesore që u trajtuan kishin të bënin me 
fitimin e të drejtës së pronësisë me ndërtim në 
tokën e huaj (private-publike) dhe fitimin e të 
drejtës së pronësisë në bazë të punës juridike.  
Vëmendje e veçantë iu kushtua trajtimit të rasteve 
tipike nga praktika gjyqësore të përzgjedhura nga 
trajnuesit dhe dilemave të cilat po paraqiten në 
punën e gjyqtarëve lidhur me këtë temë. 
Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e lëmis civi-
le nga të gjitha regjionet e Kosovës. 

Takim me Presidentin e Republikës së Kosovës 



5 

Debat:Tema:,,Masat e diversitetit në sistemin e drejtësisë për të mitur, zbatimi dhe pengesat”  
 
Me datë 25 mars 2009 u organizua një debat nga  Instituti Gjyqësor i Kosovës dhe Qendra për të 

Tryezë diskutimesh-penale: Procesverbalet në procedurën penale, marrja dhe komunikimi i tyre 

Drejtat e Njeriut të Universitetit të Prishtinës. 
Tema në këtë debat ishte “Masat e diversitetit në 
sistemin e drejtësisë për të mitur, zbatimi dhe 
pengesat”.  
Në cilësi të prezantuesve ishin profesionistë nga 
drejtësia për të mitur si; gjyqtarë, prokurorë, 
profesorë të Fakultetit Juridik dhe zyrtarë të lartë 
nga Shërbimi Sprovues i Kosovës. Tërë debatin e 
karakterizoj fryma interaktive e prezantimit të risi- 
 
 

ve dhe sfidave të cilat po shoqërojnë 
implementimin e Masave dhe Dënimeve 
alternative të përcaktuara me Ligjin Penal për 
të Mitur të Kosovës, me theks të veçantë u 
diskutua lidhur me drejtësinë restorative. 
Përfitues të këtij debati ishin; gjyqtarë dhe 
prokurorë të cilët merren me çështje të të 
miturve si dhe zyrtarë të Shërbimit Sprovues. 

Më datë  26 mars  2009 u realizua tryeza e 
diskutimeve me temë Procesverbalet në 
procedurën penale marrja dhe 
komunikimi i vendimeve.  
Gjatë këtij sesioni trajnues u analizuan 
mënyrat e hartimit të procesverbaleve, 
përmbajtja e procesverbaleve sipas KPPK-
së si dhe mënyra e komunikimit të  
aktvendimeve dhe aktgjykimeve. 
Paraprakisht u diskutuan  çështjet dhe  
problemet  të cilat shfaqen në praktikë duke 
u prezantuar ide të ndryshme për evitimin e 
tyre dhe unifikim e praktikave më të 
suksesshme.  
Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë dhe pro-
kurorë nga të gjitha regjionet e Kosovës. 
 

NITA, IGJK&US-DOJ 

 Më datën 24, 25 dhe 26 mars 2009, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Departamentin e 
Drejtësisë të SHBA-ve dhe Institutin Kombëtar të Avokimit gjatë Gjykimit “NITA” nga SHBA, real-
izoj trajnimin tre ditorë, me temën: “Ndërtimi i Shkathtësive Gjyqësore”. Qëllimi i këtij trajnimi ishte 
zhvillimi i shkathtësive praktike të përfaqësimit gjatë gjykimit.  
Trajnimi kryesisht u zhvillua në grupe punuese dhe ishte mjaftë praktik. Vëmendje e posaçme ju kush-
tua teknikave të marrjes në pyetje të drejtpërdrejtë dhe të kryqëzuar të dëshmitarëve, të dëmtuarve dhe 
të akuzuarit si dhe sfidës gjatë gjykimit për përfaqësim sa më të suksesshëm para trupit gjykues.  
E veçanta e këtij trajnimi ishte se të gjithë pjesëmarrësit kishin mundësi që të jenë aktiv përmes pre-
zantimeve të përgatitura, varësisht nga rolet të cilat u caktuan nga ana e trajnuesve. Përfitues të tra-
jnimit ishin: prokurorë dhe praktikant të avokatisë. 
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Adresa: Lagja e Spitalit, Rr. “Muharrem Fejza” 

p.n.  

Prishtinë, Republika e Kosovës 

             Tel&fax: +381 (0) 38 512 069 

+381 (0) 38 512 081 

+381 (0) 38 512 095 

Tryezë diskutimesh-penale: Trafikimi me qenje njerëzore, IGJK+Departamenti i Drejtësisë i SHBA-ve 

Më datë 31 mars dhe 1 prill 2009 Instituti Gjyqësor i 
Kosovës në bashkëpunim me Departamentin e 
Drejtësisë të SHBA-ve dhe Ambasadën e SHBA-ve 
në Prishtinë, realizoj një trajnim dy ditorë, me temë; 
“Trafikimi me Njerëz”.  
Gjatë kësaj tryeze pune u diskutua për disa raste që 
përfshijnë skllavërinë e dhunshme, dhe trafikimin 
për shkaqe seksuale që nga faza e fillestare e hetimit 
e deri në përfundim të gjykimit.  

Qëllimi i kësaj thelbësor në mes marrëdhënies polic- 
prokurorë, teknikat e ndryshme të hetimit, përfshirë 
këtu edhe përdorimin e informatorëve në mënyrë të 
besueshme, dëshmitarëve bashkëpunëtorë etj.  
Rendësi te veçantë iu kushtua bashkëpunimit 
ndërinstitucional në parandalimin dhe luftimin e 
këtij krimi si dhe qasjes se drejtë në rehabilitimin e 
viktimave të trafikuara. 
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