
      BULETINI NR. 4                                                                                             PRILL, 2007               BULETINI NR. 4                                                                                               PRILL, 2007                                                     

     Adresa, Lagja e Spitalit rr. “Muharrem Fejza” p.n. Tel.038 512 069 / 081 / 095   Fax . 038 512 069 212                  Adresa, Lagja e Spitalit rr. “Muharrem Fejza” p.n. Tel.038 512 069 / 081 / 095   Fax . 038 512 069 212 

Instituti Gjyqësor i 
Kosovës, si institucion 
i pavarur, përveç 
ofrimit të shërbimeve 
trajnuese për arsimimin 
ligjor të gjyqtarëve dhe 
prokurorëve, pjesë të 
rëndësishme të  

mandatit ka edhe sferën e publikimeve. 

Në këtë drejtim përpjekje të vazhdueshme paraqet 
edhe ky buletin, përmes të cilit do të pasqyrohen 
aktivitetet dhe veprimtaria e IGJK-së në mbështetje të 
ngritjes profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve. 

Kjo është edhe një formë e informimit të aktorëve 
kryesorë të sistemit gjyqësor për vendin, mënyrën e 
debateve dhe elaborimeve të çështjeve problemore, 
dilemave dhe paqartësive ligjore, me të vetmin qëllim 
- eliminimin e tyre dhe harmonizimin e praktikës 
gjyqësore. 

Siç mund ta kuptoni nga përmbajtja e këtij buletini, ky 
muaj ishte mjaft intensiv dhe i pasur me aktivitete nga 
fusha e trajnimeve.    

Synimi jonë është që sfera e publikimeve të IGJK-së 
të pasurohet në të ardhmen edhe më shumë, me ç’ rast 
bashkëpunimi dhe kontributi i gjyqtarëve dhe 
prokurorëve përmes komenteve, analizave dhe 
shkrimeve është i mirëpritur.  

Me respekt, 

Lavdim  Krasniqi 

U. D. Drejtor 

 

Parathënie   
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Vlerësimi i përgjithshëm 
për performancën 
e trajnimeve për 

tremujor 

 1                                                 

 INSTITUTI GJYQËSOR I KOSOVËS 

BULETINI 

Temat kryesore 
 

 Tryezë diskutimesh mbi Kodin e 

Përkohshëm Penal dhe Kodit të 

Procedurës Penale 

 Seminar mbi Konventën 

Evropiane për të Drejtat dhe 

Liritë e Njeriut 

 Seminar,  Ligji mbi Familjen 

 Seminar mbi të Drejtën e Punës 

 Seminar mbi Kodin e Etikës 

 Trajnime të trajnuesve 

Përmbajtja 

Parathënie 1 

Vështrim 2 

Aktivitetet e muajit prill 3-9 

Të dhëna statistikore 10 

Kalendari   

 

Për të gjitha komentet, analizat, sugjerimet dhe plotësimet na shkruani në e-mail adresën: 

kji_newsletter@hotmail.com 
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Me datën 30.04.2007, IGJK në 
bashkëpunim me NCSC organizoj 
trajnimin e trajnuesve mbi Kodin e 
Etikës, me ç' rast në cilësi të trajnuesve 
për herë të parë ishin ekspert vendor 
dhe ndërkombëtar. Synimi i këtij 
trajnimi ishte krijimi i një ekipi të ri të 
trajnuesve për Kodin e Etikës.  

Rregullat e sjelljes profesionale dhe 
rëndësia e zbatimit të tyre nga 
gjyqtarët dhe prokurorët  ishin në 
fokus të vëmendjes nga një trajnues 
ndërkombëtar dhe katër trajnues 
vendor. Në prezantimin e tyre të gjithë 
ekspertet paraqitën metodat që duhet 
përdorur me rastin e trajnimit, duke 
potencuar diskutimet interaktive, 
ndarjen në grupe punuese, parashtrimin 
e pyetjeve, përdorimin e shembujve 
nga praktika dhe përdorimin e mjeteve 
tjera teknike ( prezantimi me power 
point) etj, në mënyrë që trajnimi të jetë 

atraktiv dhe çështjet që trajtohet më 
të lehta për tu kuptuar. 

Gjithashtu në këtë trajnim, nga 
zyrtarë të lartë të Njësitit të 
Inspektoratit Gjyqësor u diskutua 
edhe roli dhe procedurat e këtij 
njësiti.  

Ajo që e bëri atraktiv këtë trajnim 
ishte fakti se pjesëmarrësit gjatë tërë 
kohës ishin në bashkëbisedim dhe 
aktiv në trajtimin e të gjitha 
çështjeve që u diskutuan. 

Në fund të trajnimit të gjithë 
pjesëmarrësit u certifikuan si 
trajnues të rinj mbi Kodin e Etikës, 
ndërsa ekspertëve iu ndanë 
mirënjohje. 

9                                        Trajnimi i Trajnuesve mbi Kodin e Etikës                                                                                               

Fotografi të trajnuesve në këtë trajnim 
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Gjatë muajve të fundit IGJK ka investuar shumë kohë dhe 
mjete financiare në programet e trajnimit të trajnuesve. 

Këto trajnime radhiten duke filluar nga trajnimi i gjyqtarit 
Timothy  Baland me rastin studimor të KEK-ut e deri te 
prezantimi mbi Kodin e Etikës i bërë nga gjyqtari John 
Fields duke mos harruar programin treditor të trajnimit të 
trajnuesve në Strugë të Maqedonisë. 

Dëshiroj të shfrytëzoj rastin të përgëzoj të gjithë ata gjyqtarë dhe prokurorë që kanë 
marrë pjesë në këto programe. Gjatë kësaj kohe unë kam qenë dëshmitar i 
përfshirjes së metodologjive të reja trajnuese gjatë prezantimeve tuaja duke i bërë 
këto trajnime shumë të dobishme. 

Nuk ka dyshim që përmirësimi i metodave tuaja të trajnimit ka kontribuar në 
ngritjen e ndjeshme të vlerësimit të gjitha trajnimeve. 

Edhe njëherë përgëzimet e mia për punën e shkëlqyeshme të bërë dhe vetëm 
vazhdoni me këtë punë të mirë. 

Sinqerisht, 

Harold D. Dampier, Jr. 

Këshilltar Special i OSBE-së, në IGJK 

Foto nga Trajnimi i Trajnuesve në Strugë  

 Vështrim          
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IGJK, me datën 02.04.2007, organizoi 
seminarin mbi Kodin e Etikës për gjyqtarë 
dhe prokurorë të regjionit të Pejës.  

Në këtë seminar u diskutua për rregullat e 
përgjithshme të sjelljes profesionale për 
gjyqtarë dhe prokurorë.  

Ekspertët që prezantuan në këtë seminar, 
përmes diskutimeve interaktive ritheksuan 
nevojën që gjyqtarët dhe prokurorët gjatë 
gjithë kohës të respektojnë 
rregullat e Kodit të Etikës. 

Ndër çështjet në të cilat u 
fokusuan diskutimet gjatë 
këtij seminari ishin:  

Kërkesa e prokurorit për 
mbrojtjen e dëshmitarit  

ç’ rast u elaborua metoda e Ciklit të 
Kolbit në katër etapat e saja dhe në 
fund u trajtua vlerësimi i performancës 
së trajnuesve nga këndvështrimi i 
pjesëmarrësve në trajnim. 

Në këtë trajnim janë këmbyer përvoja 
të vlefshme, ka pasur diskutime të 
dobishme të cilat kanë rezultuar edhe 
me rekomandime përkatëse që do jenë 
me interes për të ardhmen. 

Gjatë këtij trajnimi pati prezantime 
edhe nga vet trajnuesit e IGJK-së dhe 
atë në formë dueti, si dhe luajtje të 

roleve të palëve 
procedurale e 
formulime të 
detyrave 
konkrete, gjë e 
cila u vlerësua 
shumë e 
suksesshme. 

Krejt në fund 
ishte vlerësim i 
të gjithë 
pjesëmarrësve 
dhe ekspertëve 
ndërkombëtar se 

pas tre sesioneve të 
trajnimit në sferën e 

metodologjisë IGJK-ja ka arrit që të 
rrisë përgatitjen dhe kompetencën 
profesionale të trajnuesve. Në fund të 
trajnimit për të gjithë pjesëmarrësit, 
IGJK-ja ndau certifikata për 
përfundimin me sukses të tij. 

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës  nga data 25 
deri me 27 prill 2007 organizoj trajnimin 
për trajnuesit gjyqësor në Strugë të 
Maqedonisë. Përmes këtij trajnimi 
trajnuesit ndërkombëtar me përvojë në 
këtë lëmi nga Instituti Gjyqësor i 
Bullgarisë përmes teknikave moderne të 
prezantimit dhe diskutimeve interaktive 
arritën që tek trajnuesit e IGJK-së ti bartin 
njohuritë e përdorimit të metodave më të 
avancuara të ligjërimit dhe diskutimit 
interaktiv. Ky trajnim ishte i financuar 
nga IGJK-ja. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin trajnuesit 
gjyqësor të 
IGJK-së, 
gjyqtarë dhe 
prokurorë të 
gjitha niveleve 
të cilët janë 
dëshmuar se me 
përdorimin e 
metodave 
bashkëkohore 
në trajnim mund 
të jenë edhe më 
të suksesshëm 
gjatë 
prezantimeve në IGJK. 
Ky trajnim do t’iu 
shërbej trajnuesve në avancimin e 
njohurive dhe përsosjen e përdorimit të 
metodave bashkëkohore në sferën e 
prezantimit gjatë trajnimit. 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan këto tema:  
planifikimi dhe prezantimi i programit, 
qëllimet e tij, parimet mësimore për të 
rriturit, qasja pjesëmarrësve të vështirë, 
format e mbajtjes së trajnimit, menaxhimi 
i kohës, puna në grupe, përdorimi i 
metodave atraktive gjatë prezantimit, me 
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Trajnimi i Trajnuesve në Strugë 

anonim ku u tha se përvoja në këtë aspekt 
është e pakët.  

Ndërlidhja e nenit 8 të Ligjit mbi 
Prokurorinë dhe rregullat e Kodit të 
Etikës, me ç' rast u konstatua se nuk ka 
ndonjë kundërthënie në mes tyre.  

Qëllimi dhe synimi i rregullave të Kodit të 
Etikës në ndërtimin e një gjyqësori të 
mirëfilltë dhe të drejtë. 

Çështjet që lidhen me 
inspektimin gjyqësor. 

Shumë raste nga praktika 
që u prezantuan në këtë 
trajnim shërbyen si bazë 
për të ngritur nivelin e 
zbatimit të rregullave të 
etikës. 

Me datën 5 Prill 2007 IGJK organizoj një 
trajnim praktik ku u mor për bazë një rast 
nga praktika gjyqësore. Një gjyqtar 
ndërkombëtar në Kosovë i ndihmuar nga 
katër trajnues të IGJK-së demonstruan 
shkathtësitë praktike me rastin e 
administrimit, vlerësimit të provave dhe 
marrjes së vendimit gjyqësor.  Rasti kishte 
ndodhur me të vërtetë dhe bënte fjalë për 
dy vepra penale për të cilat ishin të akuzuar 
tre të pandehur të cilët ishin gjykuar më 
parë nga gjyqtari ndërkombëtar i cili në 
këtë trajnim ishte në cilësi të ekspertit.  

Gjatë këtij sesioni trajnues u përdorën 
metoda moderne të 
trajnimit si; puna në grupe 
të përbëra nga gjyqtarë dhe 
prokurorë dhe të 
udhëhequra nga trajnuesit 
vendor, hartimi dhe 
arsyetimi i vendimit 
gjyqësor duke pasur 
aaaaaaa 

Shqyrtimi praktik i një rasti penal  

mundësi që secili pjesëmarrës të jetë aktiv 
gjatë gjithë kohës me rastin e paraqitjes së 
punës së tyre në grup.    

Në këtë trajnim gjatë gjithë kohës grupet 
punuese kanë shqyrtuar faktet relevante të  
rastit, çka është marrë për bazë me rastin e 
caktimit të dënimit, qëllimet e dënimit, 
çka synohet të arrihet me këtë etj. Pas 
kësaj gjyqtari ndërkombëtar iu shpërndau 
edhe aktgjykimin e vërtetë se si kishte 
vendosur ai për këtë rast, vendim i cili 
ishte shumë i ngjashëm me atë që kishin 
vendosur pjesëmarrësit në këtë trajnim.  

Metodologjia e 
përdorur në këtë trajnim 
praktik është vlerësuar 
e nivelit shumë të 
avancuar, lehtë e 
kapshme dhe e 
përshtatshme për 
pjesëmarrësit. 

Fotografi gjatë trajnimit 

Fotografi nga ky trajnim  
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Me datën 19.04.2007 u mbajt trajnimi mbi 
të drejtën e punës. Për aktualitetin në 
lëminë e marrëdhënies së punës në 
Shërbimin Civil të Kosovës, u përmend 
legjislacioni i cili është i zbatueshëm për 
shërbyesit civil të 
Kosovës, duke 
theksuar një varg 
rregulloresh dhe 
urdhëresash 
administrative të 
nxjerra nga UNMIK-u 
si; rregullorja nr. 
2001/9, 2001/36, 
Urdhëresa 
Administrative 2003/2 
për zbatimin e 
rregullores 2001/36 
etj.  

Me këtë rast u dhanë sqarime të 
hollësishme lidhur me të drejtat nga 
marrëdhënia e punës, si mund të bëhet 
realizimi i tyre, cilat janë mjetet, si mund 
të realizohet mbrojta nga Këshilli i 
Pavarur Mbikëqyrës (KPM) dhe nga ana e 
gjykatës. Sa i përket KPM-së për këtë pati 
mjaftë diskutime dhe komente lidhur me 
kompetencat e këtij organi dhe edhe pse 
thuhet se është gjykatë e punës, kontestet 
nga marrëdhënia e punës prapë kanë 
mbetur në nivelin e gjykatave të rregullta 
komunale. 

Për marrëdhëniet e punës dhe 
karakteristikat e tyre u bë një shkëputje 
nga aspekti legjislativ, ku u dhanë 
sqarime të hollësishme lidhur me 
elementet e marrëdhënies së punës, 
natyrën juridike dhe mënyrën e krijimit 
sipas rregullores 2001/27, për personat 
jashtë marrëdhënies së punës, kategori e 
cila kryen punë të caktuara por si të tillë 
nuk janë në marrëdhënie pune (deputetët, 
personat që kryejnë punë të rastit, punët e 

herëpashershme që bazohen në 
solidaritetin familjar etj.), me ç’ rast u 
tha se rregullorja e UNMIK-ut 2001/27 
me të cilën rregullohen marrëdhëniet e 
punës ka nevojë të plotësohet me qëllim 

të përcaktimit të 
pozitës së punëtorit.  

Gjithashtu u trajtua 
edhe mbrojtja 
gjyqësore e të drejtave 
të punëtoreve nga 
marrëdhënia e punës, 
afatet për ankesë, 
organit të cilit duhet 
drejtuar, paditë, llojet 
e padive për mbrojtje 

gjyqësore si dhe për 
përmbarimin e vendimeve, me ç' rast u 
theksuan problemet të cilat shfaqen për 
shkak se nuk ka rregullativë unike me të 
cilat rregullohen marrëdhëniet e punës, 
dhe dispozitat që e rregullojnë këtë 
materie janë të shpërndara në shumë 
akte juridike gjë e cila shkakton huti me 
rastin e aplikimit.   

Në vazhdim është konkluduar se pa 
marrë parasysh se çfarë statusi ka KPM 
procedurat që zhvillohen janë procedura 
që kanë të bëjnë me të drejtat nga 
marrëdhënia e punës  dhe akti i fundit 
mund të kontestohet në gjykatë. Këtë e 
ka zgjidhur qëndrimi i Gjykatës 
Supreme sipas të cilës tash e tutje 
gjykatat komunale merren me trajtimin 
e këtyre lëndëve. Po ashtu u diskutua 
për të drejtat e punëtorëve me rastin e 
privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. 

 

ligjit të aplikueshëm. 

Kur është fjala për pasurinë e 
përbashkët si pasojë e veçorisë së 
papërcaktueshmërisë së pjesëve 
përkatëse të bashkëshortëve është se 
ata nuk mund të disponojnë me atë 
pasuri veçmas njeri prej tjetrit, por 
vetëm së bashku derisa të mos 
pjesëtohet ajo pasuri. Përjashtim nga 
ky rregull është disponimi i 
bashkëshortëve me këtë lloj të pasurisë 
me anë të testamentit. Zgjidhja e tillë 
është determinuar nga arsyet praktike, 
sepse në të kundërtën, bashkëshorti i 
cili është i shtyrë në moshë, të cilit në 
të ardhmen e afërt mund t’i pritet 
vdekja, do t’i jetë pamundësuar që të 
disponojë me pjesën e papërcaktuar të 
pasurisë së tij të përbashkët para 
pjesëtimit të saj.   

Lidhur me kundërshtimin e atësisë dhe 
amësisë, u bën disa krahasime në mes 
të ligjit të ri dhe të vjetër sa iu përket 
disa afateve. U diskutua për metodat e 
fitimit të atësisë dhe amësisë, për 
efektet që krijohen kur vije deri te 
pranimi i atësisë dhe amësisë etj.  

Në këtë tryeze u trajtuan e dhe çështje 
të procedurës së adoptimit dhe  
shkurorëzimit, me ç' rast u prezantuan 

disa raste praktike të 
cilat u shoqëruan me 
pyetje e diskutime 
për të gjitha temat 
që ishin objekt 
trajtimi. 

Me 6 Prill 2007 IGJK organizoj një tryezë 
diskutimesh lidhur me Ligjin mbi 
Familjen. Temat të cilat u diskutuan në 
këtë tryezë kishin të bënin me 
marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve, 
kundërshtimin e atësisë dhe amësisë, 
procedurën e adoptimit sipas Ligjit mbi 
Familjen si dhe procedurën e 
shkurorëzimit. 

Në fokus të trajtimit në këtë tryezë ishin 
marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve. 
U veçua fakti se në këtë lëmi të së drejtës 
ekzistojnë dy regjime juridike: ai ligjor 
pasuror dhe kontraktues, varësisht nga 
natyra e normave juridike. Format e 
pasurisë në kuadër të regjimit ligjor janë: 
pasuria e veçantë dhe pasuria e përbashkët. 
Tek pasuria e veçantë në teori kur flitet për 
veprat autoriale të artit, shkencës ose 
letërsisë  është kontestuese konkretisht 
komponenta e tyre ekonomike, a hyn në 
pasurinë e veçantë të bashkëshortit i cili 
paraqitet si autor. Ligji për Familjen i 
Kosovës çdo prodhim arti, punë 
intelektuale apo pronë intelektuale e 
konsideron si pasuri të veçantë të 
bashkëshortit që e ka krijuar. Kësaj 
zgjidhje mund t’i bëhet vërejtje  ngase në 
shumë raste, puna e tërthorët e 
bashkëshortit tjetër krijon kushte të 
drejtpërdrejta bashkëshortit tjetër që në 
mënyrë të qetë dhe të 
papenguar t’i 
përkushtohet punës dhe 
në aktivitetin shkencorë, 
të artit apo të letërsisë të 
arrij rezultate më të mira, 
prandaj komponenti 
pasuror i punës së tillë 
duhet të hynë në 
pasurinë e përbashkët të 
bashkëshortëve. 
Megjithatë, përkundër asaj se sa janë të 
pranueshme argumentet e tilla, në 
praktikën e gjykatave duhet përmbajtur 
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Fotografi nga seminari i datës 05.04.2007 

Fotografi nga seminari i datës 14.02.2007 
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Më 10 Prill IGJK 2007 organizoj një 
tryezë diskutimesh lidhur me 
Konfirmimin e aktakuzës. Qëllimi i 
kësaj tryeze ishte harmonizimi praktikës 
gjyqësore gjatë procedurës së 
konfirmimit të aktakuzës. Kjo tryezë u 
fokusua në çështjet lidhur me refuzimin 
e aktakuzës, kualifikimin e veprës 
penale dhe caktimin e paraburgimit. 

5                                        Tryezë diskutimesh Konfirmimi i Aktakuzës                                                                                                                                                                                         6       

konsiderohen si të ligjshme, vetëm se 
mund të ndëshkohet polici për sjellje jo 
korrekte gjatë punës së tij sepse në 
Finlande hetimet i zhvillon policia. Në 
diskutim u veçua çështja e provave të 
marra nga shtetet e huaja, përkatësisht 
nga kush mund të merren provat, nga 
personat e përfshirë në atë rast, nga 
policia apo autoritetet duke u bazuar në 
marrëveshjet reciproke, nga organizatat 
ndërkombëtare siç janë Interpoli, 
Europoli, nga prokurori ose gjykata 
përmes ndihmës juridike.  

Për të elaboruar temën të cilën ky 
ekspert prezantoi disa shembuj nga 
praktika e cila aplikohet në Finlandë. 

Ekspertët vendor u fokusuan në disa 
procedura dhe vështirësi rreth kryerjes së 
hetimeve pasi që disa veprime prokurori 
nuk mund ti kryej pa autorizimin e 
gjykatës, procedurën e mbledhjes së 
provave, ndihma juridike ndërkombëtare 
në pikëpamje të reagimit të gjykatave të 
huaja, vonesat në 
reagim të 
organeve, 
marrëveshjet 
ndërkombëtare 
tepër të vjetra, 
mjetet të cilat 
mund të shërbejnë 
si provë, nocionin 
e provës në  
mënyrë të 
zgjeruar, rëndësia 
e të provuarit, 
mjetet provuese, 
klasifikimi i provave, cilat prova mund 
të jenë të pranueshme dhe cilat të 
papranueshme, pranimi i fajësisë së të 
pandehurit si provë në procedurë, 
kërkesa e  

 

avokatit mbrojtës për shpalljen e provave 
të papranueshme sipas KPPPK-së, 
dëshminë e dëshmitarit, mendimin e 
ekspertit, shikimin në vendin e ngjarjes, 
vlerësimin e provave nga gjykata sipas 
bindjes së lirë  të gjyqtarit  në mënyrë të 
pavarur etj.  

Me këtë rast nga ekspert vendorë u 
përmenden tri raste nga praktika 
gjyqësore kur aktgjykimet janë prishë 
pikërisht për faktin se janë bazuar në 
provat të cilat janë marrë duke mos 
respektuar dispozitat procedurale. 

Rasti i parë – procesverbali mbi dëgjimin 
e dëshmitarit nga prokurori publik si 
prove e papranueshme se nuk kishte 
marrë pjesë mbrojtësi dhe veprimi 
hetimor ishte ndërmarrë para se të merrej 
aktvendimin për fillimin e hetimeve. 

Rasti i dytë – çështja e procesverbalit 
mbi shikimin e vendit të ngjarjes pa e 
njoftuar mbrojtësin ose të pandehurin. 

Rasti i tretë kur i 
pandehuri në 
procedurën 
hetimore ka 
pranuar fajin para 
prokurorit, ndërsa 
gjatë shqyrtimit 
kryesor e mohon 
me pretekst se 
është frikësuar 
para prokurorit. 

Këtë sesion 
trajnues e 

karakterizoi fryma interaktive e 
pjesëmarrësve e cila u vërejt me 
gjallërimin e temave që ishin objekt 
agjende përmes parashtrimin të pyetjeve, 
dhënies së komenteve etj. 

       Seminar mbi me Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut 

Me 12 dhe 13 Prill 2007, IGJK në 
bashkëpunim me Këshillin e Evropës 
organizoj trajnimin dy ditor lidhur me 
Konventën Evropiane për 
të Drejtat dhe Liritë e 
Njeriut për gjyqtarët dhe 
prokurorët e regjionit të 
Prishtinës. Në këto dy 
ditë trajnimi në mënyrë 
të detajuar u pasqyrua 
zbatimi i nenit 5 dhe 6 të 
KEDNJ.  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte ngritja e 
njohurive për zbatimin këtyre dy neneve 
të KEDNJ-së dhe mundësia e aplikimit 

praktik të tyre duke 
ndërlidhur me ligjin e 
brendshëm. Katër 
trajnues vendor të 
certifikuar nga Këshilli 
i Evropës ishin në cilësi 
të ekspertëve në këtë 
seminar.    

Procedura e provave                                                       

IGJK në bashkëpunim me AER-in, me 
datën 17.04.2007 organizoi tryezën e 
diskutimeve lidhur me procedurën e 
provave, me qëllim të ngritjes së 
shkathtësive profesionale të 
pjesëmarrësve gjatë procesit të 
administrimit dhe vlerësimit të provave. 
Në cilësi të ekspertëve ishin një prokuror 
ndërkombëtarë dhe prokurorë e gjyqtarë 
vendor. 

Vëmendja kryesore u përqendrua në 
aspektet e ndihmës juridike 
ndërkombëtare dhe procesit të 
administrimit dhe vlerësimit të provave. 
Eksperti nga Finlanda theksoj faktin se 
për dallim nga sistemi penal i Kosovës, 
ku provat konsiderohen si të 
papranueshme nëse ka shkelje 
procedurale me rastin e mbledhjes së 
tyre, në Finlandë këto prova  

Seminar i mbajtur me datë 17 prill  

Seminar i mbajtur në IGJK  

Seminar i mbajtur me datë 12—13 prill  


