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Instituti Gjyqësor i Kosovës më 
datën 02 prill 2009 ka mbajtur 
seminarin në lëmin civile me 
temën “Risitë kryesore në Ligjin 
e Procedurës Jokontestimore”. 
Temat të cilat u shtjelluan gjatë 
punës së këtij seminari u 
përqendruan në dallimet në 
mes të dispozitave të vjetra 
dhe atyre të reja të LPJK-së 
dhe me mënyrën se si t’i 
qasen gjyqtarët zbatimit 
praktik të dispozitave të reja 
të LPJK-së. Gjithashtu 
vëmendje e veçantë iu 
kushtua edhe  vështirësive 
me të cilat  po ballafaqohen 
gjyqtarët në zbatimin e 
dispozitave të reja mbi 
procedurën jokontestimore 
në praktikë.  

Përfitues të këtij seminari ishin 
gjyqtarët e lëmis civile të të gjitha 
regjioneve të Kosovës.  
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Më datën 07 prill 2009 është re-
alizuar seminari nga lëmia 
penale me temë “Ekspertët dhe 
Ekspertiza”. Në këtë seminar u 
trajtuan çështjet rreth harmoniz-
imit të praktikave lidhur me ek-
spertët dhe ekspertizën. Gjatë 
trajnimit përveç  prezantimit të 
shkurtër teorik u diskutuan edhe 
raste të ndryshme nga praktika, 
u shkëmbyen përvoja  lidhur me 
çështjet diskutabile të shfaqura 
në praktikë si dhe u ofruan njo-
huri të avancuara lidhur me  

mënyrën e caktimit të ekspertëve dhe 
shfrytëzimit të ekspertizave gjatë 
zhvillimeve procedurale penale.  
Përfitues të trajnimit ishin: gjyqtarë 
dhe prokurorë  të gjitha regjionet e Ko-
sovës si dhe pjesëtarë nga Policia  e 
Kosovës. 
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NITA 

Më datën 6, 7 dhe 8 Prill 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 kushtua 
teknikave të marrjes në pyetje të drejtpërdrejtë dhe 

të kryqëzuar të dëshmitarëve, të dëmtuarve dhe të aku-
zuarit 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 prezantimeve të 
përgatitura, varësisht nga rrolet të cilat u caktuan nga 
ana e trajnuesve. 
Përfitues të trajnimit ishin: prokurorë dhe praktikant të 
avokatisë. 
  

durës dhe shpenzimet. 

 Përfitues të trajnimit ishin: gjyqtarë të lëmisë civile 
të të gjitha regjioneve të Kosovës 

Më 16 prill 2008 u realizua tryeza e punës nga 
lëmia civile më temë “Masat Siguruese”. Gjatë 
këtij sesioni trajnues u diskutua për karakteristikat 
themelore të procedurës siguruese; kompetencën 
lëndore, mundësin e caktimit të masës siguruese, 
garancionin për masën dhe llojin e caktuar nga 
gjykata, masën e sigurimit të kërkesave në të holla, 
përgjegjësin e kundërshtarit të sigurimit dhe forma 
në të cilën paraqitet masa e sigurimit. Vëmendje të 
veçantë iu kushtua edhe zbatimit praktik të nenit 
310 të LPK-së, shitjes së sendeve të luajtshme, pa-
jtimin me dhënien e pengut, përfundimin e proce-

Tryezë pune-civile: Masat siguruese 

Më 16 prill 2009, Instituti Gjyqësor i Kosovës në 
bashkëpunim me USAID/NCSC (Programi për 
Mbështetje të Drejtësisë në Kosovë), ka realizuar  
tryezën e diskutimeve me temë “Etika e gjykatës 
dhe e prokurorisë në Kosovë”. Në kuadër të këtij 
trajnimi u bë një analizim i detajuar lidhur me 
interpretimin sa më të gjerë të parimeve dhe 
rregullave të etikës dhe sjelljes profesionale për 
gjyqtarë dhe prokurorë. Përmes diskutimeve dhe 
paraqitjes së rasteve nga praktika u konstatua se 
respektimi i kodit të etikës nga gjyqtarët dhe 

prokurorët nuk është vetëm një detyrim i thjesht, 
por është një kontribut i çmuar në ngritjen e besimit 
të publikut ndaj gjyqësorit si një nga prioritetet për 
sundimin e ligjit.  
Përfitues të trajnimit ishin: gjyqtarë, prokurorë dhe 
bashkëpunëtorë profesionale nga  të gjitha regjionet 
e Kosovës. 

Trajnim bazik për Kodin e Etikës, NCSC& IGJK 

Tryezë diskutimesh-penale: Dëshmija e dëshmitarit-viktimë IGJK+Departamenti i Drejtësisë i SHBA-ve 

trajnimit ishte fitimi i njohurive se si të ndihmohen 
viktimat, si të bëhet përmirësimi i mbrojtës dhe të 
drejtat e viktimave si dhe si të krijohet një legjislacion 
më funksional. Po ashtu, në këtë sesion u diskutua edhe 
roli i zbatuesve të ligjit në praktikë dhe bashkëpunimi 
ndërinstitucional.  
Përfitues të këtij trajnimi ishin: gjyqtarë, prokurorë, 
bashkëpunëtor profesional, pjesëtar të Policisë së Koso-
vës si dhe përfaqësues të institucioneve dhe organiza-
tave të cilat merren me mbrojtjen e viktimave.  

Më datën 14 dhe 15 prill 2009, Instituti Gjyqësor i 
Kosovës në bashkëpunim me Departamentin e 
Drejtësisë së SHBA-ve, realizuan një tryezë 
diskutimesh më temë “Dëshmia e dëshmitarit-
viktimë”. Gjatë këtij sesioni trajnues u diskutua 
lidhur më të drejtat dhe shërbimet për viktimat e 
krimit, siç janë: mbrojtja e viktimës nga i akuzuari, 
njoftimi për procedurën dhe dëgjimi në procedurë, 
konsultimi me prokurorin dhe gjykatësin, 
dëmshpërblimi, respektimi dhe dinjiteti. Qëllimi i 
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Tryezë diskutimesh - penale: Masat e diversitetit 

prokurorit dhe gjyqtarit të procedurës paraprake si 
dhe kompetencat e tyre lidhur me aplikimin e këtyre 
masave. Në vështrim të kësaj, qëllimi i këtij trajnimi 
ishte të kuptuarit e drejt rreth aplikimit të këtyre 
masave në parandalimin dhe luftimin e kriminalitetit 
dhe zbatimi i një praktike unike në të gjitha regjionet 
e Kosovës.  
Përfitues të këtij trajnimi ishin: gjyqtarë dhe prokuro-
rë nga të gjitha regjionet  e  Kosovës. 

Më datë 21 prill 2009, është realizuar tryeza e 
diskutimeve nga lëmia penale me temë Masat e 
fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit. Temat 
të cilat u shtjelluan gjatë  kësaj tryeze 
janë  përqendruar në çështjet që kanë të bëjnë me 
masat e fshehta dhe teknike të cilat urdhërohen nga 
prokurori publik dhe ato të cilat urdhërohen nga 
gjyqtari i procedurës paraprake. Po ashtu u diskutuan 
edhe çështjet procedurale që ndërlidhen me raportin e  

Tryezë diskutimesh-penale: Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit  

Më 17 prill 2009, u realizua tryeza e diskutimeve nga 
lëmia penale për të mitur me temë Masat e 
Diversitetit. Gjatë këtij sesioni trajnues u diskutua 
lidhur me masat e diversitetit dhe zbatimin e tyre në 
praktikë, me ç’rast u theksua se qëllimi kryesor i 
masave të diversitetit është që i mituri i cili nuk është 
kryes i një vepre të rëndë penale të mos përfshihet në 
procedurë gjyqësore dhe se përmes këtyre masave 
ruhet më mirë integriteti dhe dinjiteti i të miturit.  

Tryezë diskutimesh -penale: Mjetet shpërthyese-eksplozive 

Më datën 28 dhe 29 prill 2009 nga Instituti Gjyqësor i 
Kosovës në bashkëpunim me Departamentin e 
Drejtësisë të SHBA-ve është realizuar tryeza e 
diskutimeve nga lëmia penale, me temë  Mjetet 
shpërthyese-eksplozive. Qëllimi i kësaj tryeze ishte 
njoftimi me llojet, funksionimin, mënyrën e njohjes e 
të përdorimit të eksplozive, procedurën hetimore dhe 
rikonstruimi i vendngjarjes pas shpërthimit, strategji 

Tryezë regjionale Ligji i ri i Procedurës Kontestimore 

të të gjitha këtyre dispozitave më qëllim të unifikimit 
të praktikës gjyqësore 
Përfituesit e kësaj tryeze diskutimesh ishin gjyqtarët e 
lëmis civile të të gjitha niveleve.  

Po ashtu u diskutuan edhe çështjet lidhur me rolin e 
prokurorit në shqiptimin e masave të diversitetit dhe 
përparësitë të cilat i kanë këto masa në lehtësimin e 
punës së gjykatave dhe prokurorive.  
Përfitues të trajnimit ishin: gjyqtarë dhe prokurorë që 
punojnë rastet e të miturve, pjesëtarë nga Shërbimi 
Sprovues i Kosovës si dhe  pjesëtar nga Policia e Ko-
sovës. 

të hetuese dhe përgatitjen e raporteve.  
Gjithashtu, është demonstruar një ushtrim praktik i 
improvizuar me punë ekipore, ku gjatë strategjisë 
hetuese është përgatitë raport hetues nga tri ekipet e 
përfshira në rast. 
Përfitues të këtij trajnimi dy ditor ishin prokurorë e 
gjyqtarë të te gjitha niveleve si dhe zyrtarë të Policisë 
së Kosovës. 

Më datë 30 prill 2009 Instituti Gjyqësor i Kosovës i 
përkrahur nga UNDP-ja ka mbajtur tryezën e 
diskutimeve nga lëmia civile ku është trajtuar Ligji i 
ri i procedurës kontestimore.Temat e trajtuara gjatë 
kësaj tryeze u përqendruan vetëm rreth risive më të 
rëndësishme të Ligjit të Procedurës Kontestimore. 
Fillimisht, paneli i trajnuesve në mënyrë 
kronologjike trajtoj në pika të shkurtra risitë 
kryesore të Ligjit për Procedurën Kontestimore, 
duke u ndalur më pas në analizimin dhe zbërthimin e 
hollësishëm të tyre..Me fokus të veçantë u trajtuan, e 
drejta e ankesës në masat siguruese gjatë procedurës 
së shkallës së dytë, hartimi i aktgjykimit pa shqyrtim 
kryesor, dërgimi shkresave, shkaqet nga të cilat 
mund të goditët aktgjykimi dhe shkaqet për 
paraqitjen e revizionit. 
Konkluzion final i tryezës ishte se ka nevojë 
urgjente të formohet një grup punues i cili do të 
merrej me interpretimin dhe sqarimin e drejtë . 
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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 

www.kjijudicial.org 

Trajnimet nga Programi Fillestar për Arsimim Ligjor 

Trajnimi në Programin Fillestar për Arsimim Ligjor 
ka hyrë në fazën e dytë të trajnimeve e cila ka filluar 
në fund të muajit mars. Karakteristikë e kësaj faze 
është se tani më kandidatët janë profilizuar sipas 
preferencave të shprehura për vijimin e trajnimeve 
për profilin e gjyqtarit apo të prokurorit. Nga 30 
kandidatë 22 prej tyre ndjekin trajnimet për gjyqtarë 
ndërsa 8 për prokurorë.  
Për këtë fazë është paraparë organizimi i trajnimeve 
në 24 module trajnuese, 12 për secilin grup. Nga të 
gjitha këto module trajnuese 2 janë të përbashkëta 
për të dy profilet dhe trajnimin kandidatët e ndjekin 
së bashku. Për të gjitha këto module nga trajnuesit 
janë hartuar dhe shtypur materialet trajnuese 
(modulet) të cilat përdoren gjatë ligjërimit. 
Trajnimi organizohet 3 ditë në javë, në orar të plotë 
pune sipas orarit të përcaktuar dhe është vijuar nga 
30 kandidatë. 
Gjatë këtij muaji për kandidatët e PFAL nga IGJK-ja 
është organizuar një vizitë në Akademinë e Trajni 
mit për Gjyqtarë dhe Prokurorë si dhe institucionet 
tjera të sistemit gjyqësor në Maqedoni. 
Ky program trajnues vazhdon të mbështetet nga 
Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim 
UNDP. 
Me datë 10 prill 2009, Instituti Gjyqësor i Kosovës i 
përkrahur nga UNDP-ja organizoi një vizitë 
studimore për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë 
të cilët janë duke i ndjekur trajnimet në kuadër të 
Programit Fillestar për Arsimim Ligjor.  
 

Kjo vizitë u realizua në Akademinë Trajnuese për 
Gjyqtarë dhe Prokurorë si dhe institucionet tjera të 
sistemit gjyqësor në Maqedoni. 
Vizita u realizua me qëllim të thellimit të 
bashkëpunimit në mes të dy institucioneve trajnuese, 
shkëmbimit të përvojave të kandidatëve për gjyqtarë 
dhe prokurorë të përfshirë në Programin Fillestar për 
arsimim Ligjor i cili me disa specifika organizohet nga 
të dy institucionet. Gjatë vizitës kandidatët patën 
mundësi të vizitojnë edhe Gjykatën Supreme, 
Prokurorinë e Përgjithshme dhe Gjykatën Themelore 
në Shkup ku u njohën me sistemin gjyqësor të 
Republikës së Maqedonisë. 


