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Me datën 04 maj 2009 In-
stituti Gjyqësor i Kosovës 
ka organizuar tryezën e 
punës në lëmin civile me 
temën ”Risitë e LPK-së 
lidhur me aktgjykimet”. 
Temat kryesore që u tra-
jtuan kishin të bënin me 
risitë lidhur me aktgjyki-
met dhe arsyetimi i tyre, 
hartimin e procesverbaleve 
në rastet e nxjerrjes së 
këtyre aktgjykimeve, 
shkaqet e atakimit të ak-
tgjykimeve dhe pasojat e 
mosparaqitjes së ankesës. 
Vëmendje e veçantë iu 
kushtua edhe  vështirësive me të cilat po 
ballafaqohen gjyqtarët në zbatimin prak-
tik  të  dispozitave  të  reja  ligjore 

Tryezë diskutimesh-penale: Shkeljet tatimore 

Instituti Gjyqësor i Kosovës dhe 
Departamenti i Drejtësisë i SHBA-ve.  
Më datën 5 dhe 6 maj 2009 realizuan 
një tryezë diskutimesh nga lëmia 
penale, me temë “Hetimi dhe ndjekja 
e krimeve tatimore dhe pastrimit të 
parave në nivel nacional dhe 
ndërkombëtar”,  

Gjatë kësaj tryeze u prezantua për 
natyrën, karakteristikat dhe veçorit e këtij 
lloji kriminaliteti, bashkëveprimi në mes 
të prokurorëve dhe organeve të cilat 
merren me luftimin e këtij krimi, teknikat 
e hetimit, dëshmitë dhe evidentimin e 
tyre, qëllimin e kryerjes së veprës 
financiare, mashtrimet bankiere dhe 
mënyrën e inicimit të ndjekjes se 
kryerësve të veprave financiare. Po ashtu 
u shkëmbyen përvojat dhe u bë një 
krahasim i rasteve të ndodhura në nivel të 
dy vendeve. 
Përfitues kryesor të këtij trajnimi dy ditor 
ishin, prokurorë e gjyqtarë të të gjitha 
niveleve, zyrtarë doganor dhe zyrtarë të 
Policisë së Kosovës. 
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të LPKë lidhur me aktgjykimet. Përfitues 
të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e lëmis civi-
le nga të gjitha regjionet e Kosovës. 
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Trajnimi i avancuar me temë “ Konventa Evropiane 
për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut” u 
realizua me datën 8 maj 2009. 
Gjatë këtij trajnimi u trajtuan dispozitat ligjore nga 
Konventa Evropiane, respektivisht neni 5, paragrafi 
1 nënpika f si dhe neni 8, paraf. 1 dhe 2 i KEMDNJ. 
Në kuadër të këtyre dispozitave ligjore në veçanti u 
trajtuan temat lidhur transferimin e të pandehurve 
dhe të gjykuarve brenda dhe jashtë shtetit, qëllimi, 
parakushtet dhe procedura për transferimin e tyre. Po 
ashtu vëmendje të veçantë iu kushtua respektimit të 
jetës private dhe familjare të personit sidomos në 
rastet e përgjimit dhe mbledhjes së të dhënave dhe 
mundësitë e  ndërhyrjes në këto të drejta nga 
autoritetet publike. Gjatë këtij sesioni trajnues u 
prezantuan edhe raste nga praktika e Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 
 

Trajnim i avancuar-Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut 

Trajnim i avancuar për gjyqtarët porotë 

Tryezë pune penale: Aktakuza-konfirmimi i aktakuzës 

Instituti Gjyqësor i Kosovës me datë 7 maj  2009 realizoi 
një tryezë pune nga lëmia penale me temë “Aktakuza 
dhe Konfirmimi i Aktakuzës”.   
Gjatë këtij sesioni trajnues kryesisht u analizuan çështjet 
lidhur me hartimin e aktakuzës, të drejtat e të pandehurit 
ndaj aktakuzës si dhe autorizimet e gjyqtarit për 
konfirmim të aktakuzës.   
Përmes kësaj tryeze u bënë përpjekje që të  harmonizohet 
praktika gjyqësore dhe të eliminohen dilemat që po e 
përcjellin këtë institut të rëndësishëm të procedurës 
penale.  
Përfitues të trajnimit ishin: gjyqtarë dhe prokurorë të të 
gjitha regjioneve të Kosovës. 

 Përfitues kryesor të këtij trajnimi të avancuara ishin 
prokurorë dhe gjyqtarë të të gjitha niveleve. 

Me datën 12 maj 2009 u mbajt  seminari i nivelit të 
avancuar për gjyqtarët porot. Temat të cilat u prezentuan 
në këtë seminar kishin të bënin me rolin e gjyqtarit porot 
në zbatimin e Ligjit mbi Familjen të Kosovës, marrjen e 
vendimeve për të rritur dhe për të mitur si dhe raportin e 
gjyqtarit porot me publikun sipas Kodit të Etikës për 
Gjyqtarë Porotë. Gjatë seminarit u diskutuan raste të 
ndryshme nga praktika, u shkëmbyen përvoja të shumta 
lidhur me çështjet diskutabile dhe e vun në pah 
problemet që i kanë gjyqtarët porotë gjatë zhvillimit të 
veprimtarisë së tyre.  
Përfitues të këtij seminari ishin gjyqtarët porotë të 
regjionit të Prishtinës.  
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Me datën 18 maj 2009 u realizua Tryeza e Punës me 
temë Këqyrja dhe Rikonstruksioni i vendit të ngjarjes. 
Temat të cilat u shtjelluan gjatë këtij sesioni trajnues 
kryesisht janë përqendruar në analizimin e çështjeve  
rreth  këqyrjes  dhe  rikonstruksioni i vendit të ngjarjes 
si dhe identifikimin e personave dhe sendeve.  
Vëmendja kryesore iu  kushtua rëndësisë që kanë këto 
veprime procedurale në vendosjen e drejtë të çështjeve 
penale, me theks të veçantë në ngritjen  e nivelit të 
harmonizimit të praktikës gjyqësore në zbatimin e 
dispozitave në fuqi. 
Përfitues të trajnimit ishin: gjyqtarë dhe prokurorë të të 
gjitha regjioneve të Kosovës. 

prezantimi i të arriturave në trajnimet për të drejtën e 
BE-së nga Akademitë dhe institucionet trajnuese për 
gjyqtarë dhe prokurorë, homologe të Ballkanit 
Perëndimor.  
Përfitues të kësaj konference ishin të gjitha 
institucionet për trajnim gjyqësor të shteteve të 
Ballkanit Perëndimor që synojnë anëtarësim në UE.  
Në këtë konferencë morën pjesë edhe përfaqësues të 
IGJK-së dhe gjyqtarë e prokurorë nga Kosova, 
trajnues  të IGJK-së. 
Kjo konferencë u organizua nën përkrahjen e: 
Asistenca Teknike dhe Shkëmbimi i Informatave të 
Komisionit Evropian (TAEIX), (Web site): http://
taiex.ec.europa.eu/. 

Me datën 14 dhe 15 maj 2009 në Shkup të IRJM të 
Maqedonisë nën organizimin e Akademisë për 
Trajnimin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të 
Maqedonisë u mbajt Konferenca Regjionale me temën 
kryesore: “Parimet e përgjithshme të së Drejtës së UE-
së dhe roli i gjykatave nacionale në zbatimin e të 
drejtës komunitare”.  
Çështjet kryesore që u trajtuan në këtë konferencë 
kishin të bënin me: Rëndësinë e trajnimit gjyqësor në 
formimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve me profil 
evropian, si të përmirësohen trajnimet gjyqësore për të 
drejtën e BE-së në vendet e Ballkanit Perëndimore, 
Marrëdhëniet në mes të ligjit vendor dhe ligjit të BE-
së, natyra e ligjit të BE-së dhe origjina e tij, si të 
zbatohet ligjit i BE-së, roli i gjyqtarëve vendor në 
funksionin e tyre si gjyqtarë evropian, korniza ligjore e 
bashkëpunimit të gjyqësorit në lëmin civile dhe 
penale, Konventa e ndihmës së ndërsjellë juridike dhe 
protokollet e saj. Po ashtu në këtë konferencë u bë 

Më datë 14, 15 dhe 16 Maj 2009 Instituti Gjyqësor i 
Kosovës i përkrahur nga  UNDP-ja ka mbajtur tryezën 
e diskutimeve në nivel ekspertesh, lidhur me risitë e 
Ligjit të Procedurës Kontestimore. 
Temat të cilat u shtjelluan gjatë punës së kësaj tryeze u 
përqendruan në çështjet që kanë të bëjnë me: 
vlerësimin e kompetencës, përbërjen e gjykatës, 
përgjigjen në padi, autorizimet e gjykatësit gjatë 
procedurës kontestimore, sigurimin e kërkesëpadisë, 
pushimin dhe ndërprerjen e procedurës, aktgjykimet 
vendi- 

Tryezë pune-penale: Kqyrja dhe rikonstruksioni i vendit të ngjarjes 

Tryezë në nivel ekspertësh-Ligji për Procedurën Kontestimore 

Konferenca regjionale me temë:” Parimet e përgjithshme të së Drejtës së UE-së dhe roli i gjykatave 
nacionale në zbatimin e të drejtës komunitare 

lidhur me ankesën në gjykatën e shkallës së dytë dhe 
propozimi për përsëritjen e procedurës.  
Gjatë këtyre tri ditëve, me kumtesat, përgjigjet dhe 
me diskutimet e shumta, ekspertët u orientuan në 
zbërthimin dhe sqarimin e këtyre dispozitave të reja 
ligjore. 
Përfituesit e kësaj tryeze diskutimesh ishin gjyqtarë  
të lëmis civile (trajnues të IGJK-së) të gjitha 
niveleve. 

http://taiex.ec.europa.eu/
http://taiex.ec.europa.eu/
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Masat e Diversitetit 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me 
USAID/Bearing Point, me datën 21 dhe 22 maj 2009  
organizuan  seminarin dy ditor me temën “Të drejtat e 
Autorit dhe të Drejtat e Përafërta”. Qëllimi kryesor i 
këtij seminari ishte ofrimi i njohurive  më  të  thella  
lidhur me Ligjin e ri për të Drejtat e Autorit dhe politikat 
e parapara në këtë ligj. Një vëmendje e posaçme iu 
kushtua përputhshmërisë së këtij ligji me kërkesat 
kryesore të BE-së dhe atyre ndërkombëtare, si dhe 
realizimit të drejtave të autorit në praktikë konform 
këtyre kërkesave.  
Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e lëmis civile të 
të gjitha regjioneve të Kosovës, gjyqtarët e Gjykatës 
Ekonomike si dhe bashkëpunëtorët profesional. 

Seminar për bashkëpunëtorët profesional 

 
Më datën 25 dhe 26 maj 2009 u realizua seminari  me temë 
“Aftësitë thelbësorë për bashkëpunëtoret profesional në 
Kosovë ” i organizuar nga Instituti Gjyqësor i Kosovës në 
bashkëpunim me USAID/NCSC. 
 
Temat e trajtuara kryesisht kishin të bëjnë lidhur me 
shërbimin ndaj publikut dhe njohuritë teknike për 
shërbimet e palëve, sfidat e bashkëpunëtoreve profesional 
gjatë shërbimit të palëve, procedimin e lëndëve, zgjidhja e 
kontesteve, shkathtësitë komunikuese, stilet e tyre dhe 
siguria personale.  

 
Seminar: E drejta e autorit dhe të drejtat tjera të përafërta 

Gjatë  këtij sesioni trajnues u analizuan çështjet rreth 
shqiptimi dhe  zbatimit të masave të diversitetit  në 
praktikë, qëllimi kryesor i të cilave është që i mituri i 
cili nuk është kryes  i një vepre të rënd penale të mos 
futet në procedurë gjyqësore.  
Andaj, përmes shqiptimit të këtyre masave bëhet 
përpjekje  që të ruhet integriteti dhe dinjiteti i të 
miturit. Paraprakisht  u  diskutuan 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.  
  
Përfitues të trajnimit ishin : gjyqtarë, prokurorë,  
pjesëtarë nga Shërbimi Sprovues i Kosovës si dhe  
pjesëtar nga Policia e Kosovës nga të gjitha regjionet e 
Kosovës.  

  
Vëmendje e veçantë iu kushtua vështirësive me te cilat po 
ballafaqohen bashkëpunëtoret profesional gjate punës se 
tyre.  
 
Përfitues të këtij seminari ishin, bashkëpunëtorët 
profesional të gjykatave në Kosovë.  

U mbajt Tryeza e Diskutimeve nga lëmia penale për  
të mitur me temë Masat e Diversitetit .  
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   Tryezë diskutimesh penale: Procedura e shkurtër dhe dhënja e urdhërit ndëshkimor 

Trajnim i trajnuesve 

Përfitues të trajnimit ishin: gjyqtarë dhe prokurorë 
të të gjitha regjioneve të Kosovës 

Instituti Gjyqësorë i Kosovës 
dhe NCSC-Projekti për 
Mbështetjen e Drejtësisë në 
Kosovë kanë realizuar një 
trajnim dy ditor për trajnuesit e 
IGJK-së. 
Temë kryesore e këtij trajnimi 
të avancuar për trajnues ishte  
metodologjia dhe teknikat 
prezantuese më qëllim të 
zhvillimit dhe përsosjes së 
aftësive prezantuese të 
trajnuesve.   
Vëmendje të veçantë iu kushtua 
parimeve të mësimit për të 
rritur si kategori me specifike e 
audiencës, identifikimit të 
nevojave, objektivave të një 
trajnimi, përmbajtjes dhe 
strukturës së prezantimit, 
llojeve të mësimit, ligjërimit të 
suksesshëm, aftësive 
prezantuese etj.  
Dita e dytë e trajnimit ishte materializim i ditës së 
parë, ku të gjithë pjesëmarrësit-trajnuesit bënë nga 
një prezantim 10 minutësh mbi bazën e rregullave 
dhe parimeve për një prezantim të suksesshëm. 
 

Instituti Gjyqësor i Kosovës me datë 27 maj  2009  ka 
realizuar tryezën e diskutimeve  nga lëmia penale 
me temë: Procedura e shkurtër, dhënia e urdhrit  
ndëshkimor dhe vërejtja gjyqësore.  
 
Temat të cilat u  shtjelluan  gjatë këtij sesioni trajnues 
kryesisht janë  përqendruar në analizimin dhe 
shtjellimin e çështjeve  rreth paraburgimit në 
procedurën e  shkurtër si dhe  dispozitat të cilat kanë 
të bëjnë me veprat penale për të cilat është 
parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në 
tri vjet.  
 
Me këtë rast u  analizuan mundësit  që i ka prokurori  
publik të kërkojë shqiptimin e një ose më shumë 
dënimeve  apo të vërejtjes  gjyqësore.  
 
 

 
Përfitues kryesor të këtij trajnimi dy ditor ishin, 
trajnuesit e IGJK-së 
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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 

info@kjijudicial.org 

 

Trajnimet nga Programi Fillestar për Arsimim Ligjor 

Trajnimi në Programin Fillestar për Arsimim 
Ligjor ka hyrë në fazën e dytë të zhvillimeve e cila 
ka filluar në fund të muajit mars. Karakteristikë e 
kësaj faze është se tani kandidatët ndjekin pjesën 
më të madhe të moduleve ndaras sipas profilit të 
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 kandidatët. 
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