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BULETINI I IGJK-së 
Shkurt  2006 

 
Ky Buletin është publikuar për informim sa më të plotë të gjyqësisë së Kosovës rreth 
veprimtarisë së Institutit Gjyqësor të Kosovës (IGJK). Ky publikim iu është shpërndarë 
gjyqtarëve dhe prokurorëve në gjithë Kosovën. Buletini mujor i IGJK-së tani përmban artikuj 
nga stafi i IGJK-së në lidhje me çështjet me interes për gjyqtarët dhe prokurorët që punojnë 
në Kosovë.   
 

 
Z. Selim Nikçi-gjyqtar në Gjykatën Komunale në Prishtinë 

 

RASTE NGA PRAKTIKA GJYQESORE NE KONTESTET NGA 

MARREDHENIA E PUNES 

 
 

Shikuar nga pikëpamja e çështjeve të cilat e 

përbëjnë strukturën e marrëdhënieve të 

punës,më të drejtë   mund te thuhet se 

marrëdhëniet e punës përfaqësojnë një mori  

raportesh ekonomike , sociale, shoqërore etj.  

mjaft komplekse. 

 

Më ligjin në fuqi  marrëdhënia e punës është 

definuar si marrëdhënie kontraktuese e cila 

vihet në veprim më kontratën e punës. 

 

Është evidente se në këtë raport juridik 

punëdhënësi,për shkak të pozitës më të 

favorshme që ka, konsiderohet palë më e fortë 

kontraktuese. Për këtë arsye e më qëllim që 

kësaj pale ti pa mundësohet keqpërdorimi i 

pozitës më të favorshme në dëm  të punonjësit, 

ligjdhënësi më ligj i ka definuar qartë të drejtat 

dhe detyrimet e palëve në këtë raport juridik  

dhe njëherit e ka garantuar edhe  realizimin  

dhe mbrojtjen e tyre duke caktuar edhe 

mekanizma për këtë qëllim. 

 

Kështu, më ligjet në fuqi  janë definuar qarë të 

drejtat dhe detyrimet e punëtorit  nga 

marrëdhënia e punës siç janë: e drejta në pagë, 

e drejta në orar të caktuar të punës, e drejta  në 

pushim vjetor dhe në pushime tjera , e drejta në 

mungesa nga puna , e drejta në mbrojtje  dhe 

siguri në punë  etj. 

 

Shikuar  nga lloji dhe natyra i kërkesave në 

kontestet gjyqësore nga sfera e  marrëdhënieve 

të punës të cilat janë në marrë në procedim në 

gjykata, qartë rezulton  se nuk janë të rralla 

rastet kur punëdhënësit i shkelin të  drejtat e të 

punësuarve te cilat janë të garantuara më ligj 

dhe më akte tjera nënligjore . 

 

Rastet më të shpeshta të shkeljes se të drejtave 

të punëtorëve nga marrëdhëniet e punës kanë 

të bëjnë më ndërprerën e kontratës së punës, 

më largimin e përkohshëm të punëtorëve nga 

puna, më mos pagurajen e pagës dhe të 

ardhurave tjera etj. 
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Meqenëse  në të shumtën  e rasteve të 

punësuarit nuk arrijnë që të drejtat e cenuara ti 

mbrojnë te organet përkatëse të punëdhënësit, 

ata iniciojnë konteste gjyqësore për mbrojtjen e 

atyre të drejtave . 

 

Numri më i madh i kontesteve të punës  të 

iniciuar nga ë punësuarit ka të bëjë më 

ndërprerjen e marrëdhënieve të punës, 

përkatësisht më shkëputjen e kontratës së 

punës . 

 

Kjo edhe konsiderohet  e natyrshme sepse 

ndërprerja e marrëdhënies se punës është masa 

më e rendë që mund ti shqiptohet të punësuarit, 

e cila për të punësuarin dhe për familjen e tij 

prodhon pasojat më të renda të natyrës 

ekonomike dhe sociale . 

 

Ndërprerja e marrëdhënies së punës ka të bëjë 

gati më ë gjitha bazat  ligjore të ndërprerjes së 

kësaj marrëdhënie siç janë: pensionimi i 

parakohshëm  , shkelja e detyrave të punës, 

përkatësisht kryerja e sjelljeve të këqija apo 

përmbushja e pakënaqshme e detyrave të 

punës, skadimi i kontratës së punës etj. 

 

Në vazhdim po i cekimi disa raste nga praktika 

e Gjykatës Komunale në Prishtinë ku janë 

iniciuar kontestet e punës për shkak të shkeljes 

së të drejtave nga marrëdhënia e punës . 

 

Kështu një numër kontestesh gjyqësore janë 

iniciuar për shkak të pensionimit të 

parakohshëm të punëtorëve .Në këto raste 

kërkesa e padisë ka të bëjë me vlershmin e 

vendimeve të punëdhënëseve për pensionimin 

e punëtorëve të cilët e kanë mbushe  60 vjeç 

moshe apo 35 vjet të stazhit të punës. 

 

Lidhur me këto raste ,kur paditë kanë qenë të 

lejueshme , gjykata ka shpreh këtë qëndrim 

juridik. Punëdhënësi gabimisht e ka ngatërruar 

çështjen e ndërprerjes së marrëdhënies së 

punës sipas fuqisë ligjore më çështjen e 

pensionimit të punëtorëve. Kjo sepse këto dy 

çështje juridike janë çështje krejtësisht të ndara 

njëra nga tjetra, të rregulluara më ligje dhe më 

dispozitat e veçanta të cilat realizohen në 

procedura dhe kushte krejtësisht të veçanta. 

Kështu, marrëdhënia e punës sipas fuqisë 

ligjore në kuptim të nenit l72 par. 1 pika 3 te 

Ligjit të punës së bashkuar punëtorit i pushon 

pa pëlqimin e tij dhe pa dëshirën e 

punëdhënësit në momentin kur janë plotësuar 

kushtet ligjore (punëtori t’i ketë mbushur 40 

vjeç të stazhit të sigurimit apo 65 vjeç moshe 

dhe l5 vjeç të stazhit të sigurimit), ndërkaq e 

drejta në pension realizohet sipas kërkesës së 

palës ne pajtim më dispozitat e aplikueshme 

për sigurimin pensional, invalidor dhe në 

procedurë të veçantë e cila zbatohet nga organi 

kompetent për çështje të pensionimit.  

 

Një numër i konsiderueshëm i kontesteve 

gjyqësore nga marrëdhënia e punës kanë të 

bëjnë më ndërprerjen e marrëdhënies së punës 

për shkak të shkeljeve të detyrave të punës, 

përkatësisht për shkak të kryerjes së sjelljes së 

keqe nga të  punësuarit ose për shkak të 

përmbushjes së pakënaqshme të detyrave të 

punës.  

 

Se çka konsiderohet sjellje e keqe dhe çka 

përmbushje e pakënaqshme e detyrave të punës 

si dhe procedura për shkëputjen e kontratës së 

punës sipas këtyre bazave janë paraparë më 

Rregulloren e  UNMIK-ut nr. 2001/27 për 

Ligjin Themelor të Punës. 

 

Në  shumicën e rasteve lidhur më të cilat janë 

iniciuar  dhe janë zhvilluar kontestet gjyqësore 

është konstatuar se kontrata e punës më të 

punësuarin është shkëputur pa u zbatuar 

procedura e paraparë më rregulloren e  cekura.  

 



OSCE Building ID no 47, 99 Ramiz Sadiku Street 

      Tel: +(381-38) 248-688/689   
Fax: +(381-38) 248-688/204 

 Buletini i IGJK-së shkurt 2006 3   

Për këto arsye, e duke pasur parasysh faktin se 

moszbatimi i dispozitave procedurale ligjore të 

secila procedurë, pra edhe të shkëputja e 

kontratës së punës, vendimin e marr e bënë të 

kundërligjshëm, gjykata vendimet e tilla 

gjithnjë i ka anuluar. 

 

Lidhur më këto raste gjykata ka marrë qëndrim 

juridik sipas të cilit:”në mungesë të procedurës 

së përcaktuar më ligj nuk ka mund të 

vërtetohet shkelja e cila i vihet në barrë të 

punësuarit, përkatësisht nuk ka mund të 

vërtetohet përgjegjësia e tij, prandaj për këtë 

arsye në këtë rast ka munguar edhe baza 

juridike për shkëputjen e kontratës së punës më 

punëtorin, për çka vendimi ka rezultuar i 

kundërligjshëm”. 

 

Në disa raste vendimet për shkëputjen e 

kontratës së punës i kanë marrë komisionet 

disiplinore të punëdhënëseve duke shqiptuar 

masën disiplinore- ndërprerje e marrëdhënies 

së punës- e në bazë të fletëparaqitjeve 

disiplinore të ushtruar ndaj të punësuarit, 

mirëpo edhe pse   më ligjet në fuqi në mënyrë 

të plotë është rregulluar procedura e cila duhet 

të zbatohet nga komisionet disiplinore më 

rastin e përcaktimit të përgjegjësisë disiplinore 

të punëtorit , në shumicën e rasteve është 

konstatuar se nuk është zbatuar as kjo 

procedurë për çka edhe vendimet e tilla janë 

anuluar si të kundërligjshme . 

 

Sa i përket zbatimit të procedurës për 

përgjegjësin e punëtorit gjykata ka marrë 

qëndrim juridik sipas të cilit:” cila do nga 

procedurat e parapara më ligjet në fuqi të jetë 

zbatuar do të konsiderohen barazisht të 

vlefshme nëse ato janë zbatuar në përputhje më 

dispozitat e ligjeve të aplikueshme”.  

 

Gjatë kontesteve gjyqësore  është konstatuar se 

në shumicën e rasteve punëtorët janë larguar 

nga puna në bazë të vendimeve të organeve të 

shkallës së parë edhe për kundër faktit se 

kundër atyre vendimeve të paditurit, 

përkatësisht të punësuarit kanë ushtruar 

kundërshtim, gjegjësisht ankesë, më çka 

punëdhënësit kanë bërë shkelje të dispozitës së 

nenit 212 par 5 të Ligjit të Punës së Bashkuar 

sipas të cilit paraqitja e kërkesës kundër  

vendimit e shtynë ekzekutimin e vendimit . 

 

Lidhur më këto raste gjykata ka marr qëndrim 

juridik sipas të cilit meqenëse paditësi ka  bërë 

kundërshtim kundër vendimit për largimin nga 

puna,lidhur më të cilin e paditura nuk ka 

vendosur fare,vendimi nuk ka mundë të 

ekzekutohet për shkak të efektit suspenziv të 

kundërshtimit të ushtruar ndaj tij. Mirëpo 

meqenëse vendimi i të paditurës më të cilin 

paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës 

veç është ekzekutuar dhe paditësi është larguar 

nga puna , paditësi ka të drejtë që të kërkoj 

kthimin në punë për deri sa nuk merret 

vendimi sipas kundërshtimit të tij “. 

 

Në disa raste vendimet për ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës për shkak të shkeljeve 

të detyrave të punës nuk e përmbajnë 

përshkrimin faktik të shkeljes e cila i vihet në 

barrë punëtorit e as kualifikimin juridik të 

shkeljes.  

    

Mangësitë e cekura janë të natyrës materiale të 

cilat kanë të bëjnë më qenjen e veprës e cila i 

vihet në barrë të punësuarit, prandaj ekzistimi i 

tyre vendimin e bënë të kundërligjshëm,për 

çka në këto raste vendimet e punëdhënësit janë 

anuluar nga gjykatat.  

 

Ndërprerja e marrëdhënies së punës për shkak 

të skadimit të kohës për të cilën është lidhë 

kontrata e punës,kohët e fundit, paraqet 

shkakun më të shpeshtë për të cilin iniciohen 

konteste gjyqësore. 
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Shikuar nga aspekti formalo-juridik skadimi i 

kontratës së punës përfaqëson njërën nga bazat 

për ndërprerjen e marrëdhënies së 

punës,mirëpo nga argumentacioni që ofrohet 

për këto raste nuk është vështirë të 

konkludohet se kjo bazë juridike në të shumtën 

e rasteve keqpërdorët nga punëdhënësit. Kjo 

sepse të këto raste, përveç faktit se ka kaluar 

koha për të cilën është lidhë kontrata e punës, 

nuk jepet argument tjetër lidhur më atë se pse 

nuk vazhdohet më tej marrëdhënia e punës më 

punëtorin, edhe pse në të shumtën e rasteve 

kemi të bëjmë më vendet e punës të karakterit 

të përhershëm.  

 

Për këto arsye e më qellim që të punësuarve tu 

garantohet siguri më e madhe juridike e punës 

e konsiderojmë të nevojshme që për këtë 

çështje sa më parë fjalën e vet ta jep praktika 

gjyqësore. 

  

Kontestet gjyqësore të cilat kanë të bëjnë më 

pagat e punëtorëve në shumicën e rasteve kanë 

për objekt kërkesën për përmbushjen e 

aktgjykimeve më të cilat janë anuluar vendimet 

e kundërligjshme të punëdhënëseve më të cilat 

punëtorëve u është ndërprerë marrëdhënia e 

punës në pjesën që ka të bëjë më pagat e të 

cilat punëtori për shkak të largimit të 

kundërligjshëm nga puna nuk ka mundë ti 

realizojë ( i ashtuquajturi fitimi i humbur). 

 

Në këto konteste shpesh herë pala paditëse si 

provë për ekzistimin e bazës juridike për 

kërkesën materiale ofron aktgjykimin e  

gjykatës përkatëse i cili në pikëpamje formale 

është i mangët nga se përpos vendimit për 

anulimin e vendimit të punëdhënësit dhe 

detyrimit që punëdhënësi ta kthejë paditësin 

(punëtorin ) në punë nuk përmban detyrime 

tjera. Për këto arsye gjykata duke vendosur për 

kërkesën materiale është  dashur t’i  vlerësojë 

pasojat e vendimit të kundërligjshëm të 

paditurës më të cilit paditësit i është ndërprerë 

marrëdhënia e punës  edhe në pikëpamje të 

shtrirjes kohore, e cila gjë është dashur të 

vendoset më aktgjykimin bazë. 

 

Lidhur më atë që u tha e konsideroj të 

nevojshme të theksoj se gjykatat më rastin e 

vendosjes lidhur më kërkesën për anulimin e 

vendimit të kundërligjshëm për ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës gjithsesi duhet ta 

vërtetojnë edhe dimensionin kohor të efekteve 

të këtij vendimi ndaj punëtorit  dhe të caktoj 

periudhën kohore për të cilën të punësuarit i 

njihen të drejtat nga marrëdhënia e punës më 

çka do të lehtësohet vendosja lidhur më 

kërkesën materiale të paditësit. 

 

Përkitazi më pagat gjykatat kanë shprehë edhe 

qëndrime tjera juridike nga të cilat po 

përmendim disa: 

 

-Punëtori ka të drejtë në pagë sipas punës dhe 

rezultateve të arritura në punë, 

 

-Punëtorit i takon paga për punën e kryer pa 

marrë parasysh faktin se ai nuk e ka përgatitjen 

profesionale të paraparë për atë vend të punës,  

 

-Lartësia e pagës nuk caktohet sipas orëve më 

të cilat në mënyrë abstrakte është caktuar 

regjimi i orarit të punës,por sipas orëve të 

angazhimit profesional në punë,pa marrë 

parasysh nëse është tejkaluar kufiri i orarit të 

plotë të punës. 

Qëndrimet e mësipërme juridike janë aktuale 

edhe sot,sepse në to shprehet parimi i 

pranueshëm juridik i ekuivalencës në mes 

vlerës të punës së kryer dhe pagës për atë punë. 

 

Sa i përket shpërblimit të pagave praktika 

gjyqësore udhëzon se,kur është vërtetuar 

ekzistimi i bazës për shpërblim, lartësia e 

shpërblimit duhet të caktohet në bazë të 
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ekspertizës profesionale ose në bazë të 

dhënave të cilat sigurohen nga shërbimi 

profesional i punëdhënësit. 

 

Lidhur më shkeljet tjera të drejtave nga 

marrëdhënia e punës si që janë të drejtat në 

pushime dhe mungesa, caktimi i orarit të punës 

etj. rrallë janë iniciuar konteste gjyqësore apo 

nuk ka pasur fare, prandaj edhe nuk mund të 

bëhet fjalë për ndonjë praktikë gjyqësore të 

kohëve të fundit lidhur më këto situata 

 

                                                        
Veprimtaritë trajnuese të IGJK-së në shkurt 2006 

 
 Tryezë e diskutimeve për Kodin e Etikës- 

Regjioni i Gjilanit 

Më 2 shkurt 2006 IGJK organizoi trajnimin në 

fjalë përfitues të cilit ishin gjyqtarët dhe 

prokurorët e regjionit të Gjilanit. Ky trajnim 

kishte për qëllim që të jap një pasqyrim më të 

detajuar me përvojën dhe praktikën, ku 

pavarësia e gjyqtarëve mund të jetë 

brengosëse. Tryeza ishte e përqendruar në 

pozitën e gjyqtarit si një vendimmarrës 

personal apo si një vendimmarrës në kolegj. 

Kjo tryezë do të përqendrohet në  përgjegjësinë 

e gjyqtarit për sundimin e ligjit dhe rendit në 

frymën e kodeve të mirësjelljes dhe 

sanksioneve disiplinore të cilat parashihen më 

këto kode .  

Tryeza është bazuar në përvojën e fituar në 

trajnimin e mëparshëm më temë të njëjtë të 

organizuar nga IGJK në bashkëpunim më 

Qendrën  Kombëtare për Gjykatat Shtetërore të 

SHBA-ve që është mbajtur në të gjitha 

regjionet e Kosovës gjatë vitit 2005. Një 

element i ri që duhet të iu prezantohet 

pjesëmarrësve të një sere trajnimeve për vitin 

2006 do të jenë  teknikat për perfeksionimin e 

shkathtësive të gjyqtarëve më rastin e  

komunikimit me opinionin dhe mediat.  

Metoda e punës: do të aplikohen ligjërime, 

raste studimi, dhe ushtrime grupore.  

 

  Trajnimi i vazhdueshëm për gjyqtarët porotë 

– Regjioni i Prishtinës 

Më 7 shkurt 2006 IGJK organizoi trajnimin e 

avancuar për gjyqtarët porotë nga të gjitha 

regjionet e Kosovës më programin e veçantë të 

përgatitur për nevojat e trajnimit të tyre të 

specializuar. Ky Program përfshin temat të 

cilat janë debatuar edhe gjatë vitit 2005 por 

është freskuar më gjëra të cilat janë parë si të 

nevojshme pas bisedave me gjyqtarët porotë në 

vitin 2005.  

Temat e trajnimit janë përqendruar në 

shtjellimin rasteve nga praktika gjyqësore që 

kanë të bëjnë më gjyqtarin porotë, kodi i etikës 

dhe mirësjelljes profesionale për gjyqtarët 

porotë, pozita dhe përgjegjësitë e gjyqtarit 

porotë në kolegje, dhe në rastet ku përfshihen 

të miturit.      

 

 

Tryezë e diskutimeve për të drejtën e punës, 

jurisprudenca e Këshillit të pavarur 

mbikëqyrës lidhur me rastet nga marrëdhënia e 

punës  

Kjo tryezë është mbajtur më 14.02.2006- 

punëtori ka siguruar për pjesëmarrësit 

diskutime relevante përkitazi me problemet më 

të shpeshta nga lëmi i marrëdhënieve të punës 

dhe punësimit. Aspekte të ndryshme nga e 

drejta e punës dhe legjislacioni i shërbimeve 

civile në Kosovë të cilat ngritën nga 

marrëdhëniet e punës dhe punësimit janë  

diskutuar në këtë tryezë.  
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Tryezë diskutimesh – Bashkëpunimi paraprak 

në mes të prokurorisë dhe policisë    

Më 17.02.2006 IGJK organizoi një tryezë 

diskutimesh, përfitues të kësaj tryeze ishin 

gjyqtarët, prokurorët dhe policia gjyqësore. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që prokurorët dhe 

policia gjyqësore duke bashkëbiseduar për 

çështjet të cilat kanë të bëjnë më raportin e 

ndërsjellë të marrin udhëzime të nevojshme 

përkitazi më perfeksionimin e bashkëpunimit 

dhe harmonizimin e qëndrimeve në frymën e 

kodeve të reja dhe të praktikave të 

gjertanishme. Gjatë punës së kësaj tryeze 

rëndësi e veçantë iu kushtua edhe rolit të 

gjykatës në pasurimin e këtij raporti, 

harmonizimin dhe përmirësimin e 

bashkëpunimit të organeve publike në raport 

me aktet iniciale, si akte themelore për 

mbarëvajtjen e procedurës penale gjyqësore. 

 

Punëtori nga KPPPK: Simulimi i gjykimit  

 

Grupi përfitues: Gjyqtarët dhe prokurorët nga  

lëmi penal – Regjioni i Prishtinës 

Ky simulim është mbajtur më 21.02.2006. 

Simulimi është dëshmuar të jetë një nga format 

më efikase dhe më të preferuara të trajnimit 

nga gjyqtarët dhe prokurorët nga rajoni i 

Prishtinës, IGJK ka mbajtur sesionin e 

lartpërmendur si një simulim të tërë procedurës 

gjyqësore. Moderator të këtij sesioni ishin 

trajnuesit nga IGJK, Kryetari i Gjykatës së 

Qarkut, Kryeprokurori i Qarkut nga rajoni i 

Prishtinës.  

 

Tryezë diskutimesh nga lëmia civile  -   

Shpërblimi i dëmit material dhe jomaterial 

 

Më 23 shkurt 2006 IGJK ka mbajtur tryezën e 

diskutimeve lidhur me temën në fjalë.  Një nga 

burimet e detyrimeve është edhe shkaktimi i 

dëmit. Shkaktimi i dëmit mund të jetë në formë 

të dëmit material dhe të dëmit jomaterial. 

Shkaktimi i dëmit lind detyrimin e shpërblimit 

të dëmit. Këto dhe çështje te tjera përkitazi me 

lartësinë e shpërblimit të dëmit, përgjegjësinë 

dhe llojet kanë qenë objekt i këtij seminari. 

 

 

Tryezë e diskutimeve për KPPPK Paraburgimi, 

paraburgimi i personave me çrregullime 

mendore 

Më 28 shkurt 2006 IGJK ka mbajtur tryezën e 

diskutimeve përkitazi me paraburgimin, 

paraburgimin e personave me çrregullime 

mendore. 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët dhe 

prokurorët të cilët merren me problemet 

përkatëse gjatë punës së tyre.  
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Ngjarjet e Ardhshme  

 
 

Trajnim i shkathtësive praktike: Simulimi i 

gjykimit 

Grupi përfitues: Gjyqtarët e lëmisë penale dhe 

prokurorët rajoni i Gjilanit 

IGJK do të vazhdoi me pjesën e ardhshme të 

programit trajnues të shkathtësive praktike. Ky 

sesion trajnues do të organizohet në Gjilan si 

një simulim i seancës kryesore. Disa gjyqtarë 

dhe prokuror do të marrin pjesë aktive në këtë 

simulim i cili do të përcillet me një vendim nga 

të gjithë pjesëmarrësit.  

Data e planifikuar: 03. Mars 2006 

 

Trajnim i shkathtësive praktike: Simulimi i 

gjykimit 

Grupi përfitues: Gjyqtarët e lëmisë civile  

IGJK është duke planifikuar një simulim 

praktik të një gjykimi për gjyqtarët e lëmisë 

civile nga rajoni i Prizrenit. Rasti i përzgjedhur 

do të shqyrtoi çështjen e kompensimit të dëmit. 

Pjesëmarrësit do të diskutojnë për problemet e 

ndërlidhura me procedurën civile në rastet e 

ngjashme. 

Data e planifikuar: 09 mars 2006  

 

  

Seminar nga Ligji penal për të mitur  

Grupi përfitues: gjyqtarët për të mitur  

Ky seminar do të përqendrohet në urdhrin 

ndëshkimor dhe dënimet alternative sipas 

Ligjit penal për të Mitur. Do të shqyrtohen dhe 

diskutohen rastet nga praktika gjyqësore.  

Data e planifikuar: 14 mars 2006      

 

Trajnim për Gjyqtarët për kundërvajtje  

Gjatë vitit 2006 IGJK do të vazhdoi 

organizimin e sesioneve të posaçme trajnuese 

për gjyqtarët për kundërvajtje. Trajnimi i parë 

do të përqendrohet në procedurën 

kundërvajtëse me theks të veçantë në 

përgjegjësinë kundërvajtëse, 

bashkëpërgjegjësinë e personave fizik dhe 

juridik dhe mbledhja e dëshmive gjatë 

procedurës.  

Data e planifikuar: 16 mars 2006      

 

Seminar: Luftimi i trafikimit me qenie 

njerëzore.     

Grupi përfitues janë gjyqtarët e lëmisë penale. 

Ky seminar ka për qëllim të shqyrtoi disa nga 

aspektet praktike të luftës kundër trafikimit me 

qenie njerëzore në Kosovë. Programi i këtij 

seminari do të përqendrohet në zhvillimin dhe 

karakteristikat e veçanta të hetimeve, 

bashkëpunimit ndërkombëtar, dhe mbrojtjes së 

dëshmitarëve në rastet e tilla. Zbatimi i planit 

veprues të Kosovës kundër trafikimit poashtu 

do të jetë çështje për diskutim.  

Data e planifikuar: 17 mars 2006.          

  

Seminar: Ekzekutimi i Aktgjykimeve civile  

Grupi përfitues: Gjyqtarët e lëmisë civile   

Vlerësimi i nevojave p të trajnimit gjyqësor i 

bërë nga IGJK vitin e kaluar ka dëshmuar se 

një nga fushat më problematike është ajo e 

ndërlidhur me procedurën dhe zbatimin. 

Pjesëmarrësit do të diskutojnë rr3eth rasteve të 

shqyrtimit.  

Data e planifikuar: 23 mars 2006   


