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aktivitetet e IGJK. Ky publikim i është shpërndarë gjyqtarëve dhe prokurorëve në gjithë 
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qështjet me interes për gjyqtarët dhe prokurorët që punojnë në Kosovë. IGJK në këtë 
vit do të ftojë gjyqësinë që të kontribojnë në këtë buletin dhe të publikojnë artikujt apo 
raportet e tyre. Buletini i janarit gjithashtu përfshinë edhe mesazhin e posaqëm në vijim 

 

TRYEZË E DISKUTIMEVE  
rreth  

KONFIRMIMIT TË AKTAKUZËS SIPAS  
 KODIT PËRKOHSHËM TË PROCEDURËS PENALE TË KOSOVËS  

RAST SHQYRTIMI 

 

 

Kontribut në diskutim 

nga 

Z. Pasquale Profiti 

(Prokuror Italian & Ekspert nga Kshilli Evropës 
 

 
1. Qëllimet e fazës së konfirmimit të 
aktakuzës   
Në mënyrë që aplikimi i Kodit 
Përkohshëm të Procedurës Penale rreth 
dispozitave për konfirmim të aktakuzës të 
bëhet në mënyrë korrekte dhe të drejtë, 
pyetja paraprake rreth kësaj çështje është 
pyetje themelore e cila vijon:  
Cila është arsyeja prapa fazës 
procedurale? në fjalë të tjera cilat do të 
ishin qëllimet, objekti, dhe përmbajtja e 
këtij hapi të detyrueshëm të procedurës 
penale? Pse hartuesi i KPPPK-së ka parë 
të nevojshme që të themeloi një fazë ku 
aktakuza do të udhëheqet nga një 
gjyqëtar para shqyrtimit kryesor?  

Duke lexuar nenet 304 deri 318 del se kjo 
fazw është e ndërlidhur më shumë se një 
funksion:   
 Zbulimi i provave të mbledhura 

gjatë procedurës paraprake; 
 Radhitja e provave nga të cilat të 

dyja palët (Prokurori dhe  i 
Pandehuri) mendojnë t’i 
prezantojn para fazës së gjykimit; 

 Japja e të drejtës të pandehurit      
për  tu deklaruar për fajësinë e tij para 
 gjyqtarit; 
 Kundërshtimi i pranushmërisë së 

 provave të mbledhura nga 
 Prokurori Publik; 
 Vlerësimi i qëndrushmërisë së 

 aktakuzës.  
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Në realitet ato që janë sqaruar më lart, 
janë aktivitetet e akterve gjatë procedurës 
penale, tw cilat përveq njërës nga to, në 
të njejtën mënyrë mund të vazhdohet 
edhe gjatë shqyrtimit kryesor.  
Cila nga këto veprime ka strukturë tjetër 
nga ajo që kryhet gjatë shqyrtimit 
kryesor? Përgjigjëja në lidhje me këtë 
çështje zbulon arsyen pse procedura e 
konfirmimit të aktakuzës është specifike 
në krahasim me shqyrtimin kryesor, 
qëllimin thelbësor dhe objektin e kësaj 
çështje. 
2. Arsyeja prapa konfirmimit të 
aktakuzës  
Qëllimi themelor i shqyrtimit kryesor është 
vendimi i marrur nga gjykata në lidhje me 
fajësinë ose pafajësinë e të akuzuarit 
(neni. 390 dhe 391 i KPPPK). Posaçërisht 
kur aktëvendimi shfajsues merret në 
rrethana ku “nuk është deshmuar që i 
akuzuari ka kryer  veprën e cila i vihet për 
barrë”. Kur provat e prezentuara gjatë 
gjykimit nuk tregojnë përtej dyshimit të 
arsyeshëm qe i pandehuri është fajtor. Ky 
eshtë vendim për meritat e përmbajtjes së 
aktakuzës: pra nuk është dëshmuar se i 
akuzuari e ka kryer vepren.   
Sa i përket fazës së procedurës për 
konfirmim të aktakuzës parametëri i 
vlerësimit të përmbajtjes së akuzës është 
ndryshe: vendimi për hudhjen poshtw tw   
aktakuzës duhet të lëshohet kur nuk 
ekzistojn prova të mjaftueshme për ta 
mbështetur dyshimin e bazuar që i 
pandehuri e ka kryer vepren penale për të 
cilën akuzohet. Në këtë rast nuk është e 
nevojshme që të vërtetohet se i pandehuri 
ka kryer veper penale; është i 
mjaftueshme që të kemi dyshimin e 
bazuar që i pandehuri e ka kryer vepren 
penale të bazuar në prova të pranueshme 
(neni. 316 par. 1 pika 4).  
Qka në të vërtetë nënkupton kjo 
dispozitë?  
3. Pikpamje korrekte rreth aplikimit  e 
përshtatshmëm të nenit mbi dyshimin 
e bazuar 
Duhet të jetë e qartë që gjyqtari i emëruar 
për konfirmim të aktakuzës nuk e ka rolin 

e njejtë gjatë shqyrtimit kryesor. Edhe 
nëse Aktgjykim i marrur sipas meritave të 
akuzës, në fakt dyshimi që është kryer 
vepra penale është I bazuar, nuk 
nënkupton që ekzistojn elemente të 
pamposhtura për të dënuar të 
pandehurin.  
Gjyqtari për kofirmim të aktakuzës nuk iu 
është dhënë autorizimi që të udhëheq 
seancwn pwr konfirmim duke vlersuar se 
është e pamundur që prokurori të 
deshmoj, përtej dyshimit të arsyeshëm se 
i pandehuri e ka kryer vepren penale.  Në 
rast se ekziston dyshimi i bazuar, gjyqtari 
është i obliguar që të konfirmoj 
aktakuzën, pamvarwsisht nga fakti se 
ai/ajo është i/e pasigurtë se i pandehuri 
do të shpallet fajtor në shqyrtimin kryesor.   
Kur dyshimi është i pabazuar në këtë rast 
rezultati i ligjshëm do të ishte hudhja 
poshtë e aktakuzës? 
Sipas mendimit tim nuk bëhet fjalë vetëm 
për vlerësimin e provave; thënë ndryshe 
dallimi në mes të provave të nevojshme 
për të dënuar të akuzuarin dhe provat e 
nevojshme për konfirmim të aktakuzës 
nuk është që konkludimi i parë të 
vendoset me elemente më të forta. Në të 
kundërtën është një pyetje e një 
perspektive tjetër.   
4. Disa raste praktike me komente të 
shkurta   
Disa shembuj konkret që mund të 
sqarojnë këtë ide.  
a) Në një rast dhunimi, sipas dekleratës 
së viktimes ajo ishe detyruar të ketë 
mardhënie seksuale me të akuzuarin; i 
akuzuari pranon se ka pasur mardhënie 
seksuale me viktimen por me pëlqimin e 
saj se ajo me vetë dëshirë  kishte pranuar 
të ketë mardhënie seksuale. Raportet 
mjeksore nuk janë marrur; as antaret e 
familjes së viktimes të cilët janë kujdesur 
për viktimen menjëher pas krimit të 
supozuar nuk janë marrur në pyetje. 
Aktakuza është ngritur, por hetimet janë 
të pamjaftueshme, sidoqoftë provat mund 
të mirren edhe gjatë shqyrtimit kryesor. 
Në këto rrethana gjyqtari për konfirmim të 
aktakuzës nuk duhet ti merr në konsiderat 
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te dy versionet e ngjarjes dhe nuk mund 
të vendos se cili version do të ishet më i 
besueshëm. Mund të konsiderohet se 
elemente dhe prova të mëtutjeshme 
mund të prezantohen gjatë shqyrtimit 
kryesor, për të vërtetuar aktakuzën. 
Gjyqtari në këtë fazë nuk mund të 
udhëheq procedurën bazuar në 
pasigurinë që e ka në provat rreth 
aktakuzës. 
 b) Edhe një herë kemi aktakuzë 
për dhunim; viktima ka indentifikuar 
kryesin, të cilin nuk e ka njoftur kurrë më 
parë, ajo e ka identifikuar atë nga disa 
fotografi (neni. 255 KPPPK); i pandehuri 
ka deklaruar se është sigurisht një gabim 
sepse gjatë kohës kur kjo veper është 
kryer ai ndodhej në shtëpinë e tij duke 
shikuar televizionin.  
Në këtë rast është shumë e rëndësishme 
të vërtetohet besushmëria e viktimes sa i 
përket indentifikimit të kryrësit;  është 
shumë e qartë se shkalla e gabushmërisë 
merret në konsiderat si dëshmi e tillë. 
Gjykata duhet ti verifikoj të gjitha detajet 
në lidhje me këtë rast (se a është kryer 
kjo veper në terr, a ka qenë kryesi i 
vepres pjesërisht i neveritur, a ishte 
vështrimi i viktimes i mirë, dhe a ka qenë 
viktima plotësisht e sigurt apo ekziston 
një pjesë dyshimi). Ky lloj i provave mund 
dhe duhet të sigurohen gjatë shqyrtimit 
kryesor me mbikqyrje direkte nga 
Gjykata; gjyqtari për konfirmim të 
aktakuzës nuk mund të ndryshoj rolin e tij 
gjatë shqyrtimit kryesor, sepse ai do të 
parashikonte se çfarë aktgjykimi do të 
duhej të mirret në fund të shqyrtimit 
kryesor.  
Në një mënyrë vendimi marrur nga 
gjyqtari për konfirmim të aktakuzës nuk 
është rreth përmbajtjes së aktakuzës por 
përmbajtjes procedurale, sipas mendimit 
tim qasja më adekuate rreth kësaj çështje 
do të ishte; duhet të vërtetohet se a do të 
ishte i dobishëm shqyrtimi kryesor në 
arritjen e suksesit për prokurorinë, 
domethënë që provat e mbledhura gjatë 
procedurës paraprake janë të atij lloji që 
nuk mund të përjashtohen dhe se 

shqyrtimi kryesor do të rezultoi me 
dënimit e të pandehurit. Interpretimi i 
këtyre dispozitave të cilat kërkojnë 
dyshimin e bazuar në mënyrë që 
aktakuza të konfirmohet do të thotw se 
gjyqtari i cili kërkon që të mblidhen 
dëshmi shtesë gjatë shqyrtimit kryesor 
sipas kërkesës së prokurorit e të cilat 
mund të jenë prova vendim-marrëse 
kundër të pandehurit, në këtë rast 
aktakuza nuk do të duhej të refuzohet.  
 Rasti i cekur nën a) mund të i 
sqaroj dyshimet në lidhje me këtë çështje. 
Është shumë e rëndësishme në atë rast 
që të merren dëshmitë e atyre të cilët 
kanë pasur mundësin që të shohin dhe 
ndëgjojn viktimën menjëherë pas ngjarjes 
; për shembull faktet se pala e dëmtuar 
ishte e tmerruar, shokuar, ka qarë, është 
dridhur, janw shumë të rëndësishme për 
marrjen e vendimit rreth këtij rasti të dihet 
se a ëshë pajtuar viktima ose jo të ketë 
mardhënie seksuale me të pandehurin. 
 Për shembull, dekleratat e dhëna nga 
mjeku i cili e ka trajtuar viktimen vetëm 
disa orë ose disa minuta pas dhunimit të 
supozuar, janë vendimtare. Prokurori 
publik dhe policia kanë vepruar gabimsht 
që nuk i kanë ftuar këta persona për të 
dhëshmuar gjatë procedures paraprake, 
por nuk do të thotë se ky dështim duhet të 
paraqes pengesë për rezultat në 
procedurën penale. Në fakt prokurori 
publik mund të shpreh dëshiren e tij/saj 
për thirrjen e këtyre dëshmitarve, të cilët 
nuk janë marrur në pyetje deri më tani, 
dhe që këta dëshmitar të merren në 
pyetje gjatë shqyrtimit kryesor (nenit 307, 
par. 1, nr. 2, dhe neni 322 KPPPK). Në 
rastë se prokurori dështon në këtë 
drejtim, mbledhja e provave të reja mund 
të bëhet nga kryetari I kolegjit (neni 322, 
par. 3) ose nga kolegji gjykues. (neni 360, 
par. 4).  
 Prandaj, si rrjedhojw kurdo që 
provat materiale parashtrohen para 
gjyqtarit për konfirmim të aktakuzës, 
gjithmon mund të kompletohen edhe 
gjatë shqyrtimit kryesor, ekziston 
mundësia që ky integrimi i këtyre  
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provave të rezulton në mënyrë të 
arsyeshme në dënimin e të akuzuarit, 
kështu qe sipas këtyre rrethanave 
gjyqtari nuk mund ta hudh poshtë 
aktakuzën.   
Në të kundërten kur provat materiale nuk 
janë të mjaftueshme për ta mbështetur   
dyshimin e bazuar, dhe kur aktakuza nuk 
mund të bazohet si tillë, për arsye se të 
gjitha elementet e mundshme janë 
mbledhur ose për shkak që provat që 
mungojnë ka gjasa që të shkojnë në 
favour të pandehurit, në këtë rast 
konsiderohet që është e udhës që të 
hudhet aktakuzës.   
5. Rastet e mungesës së dyshimit të 
bazuar  
Një shembull konkret i marrë nga përvoja 
praktike: kemi të bëjmë me një rast të 
korrupcionit. Një udhëheqës i një 
kompanie ishe në negociata për lidhjen e 
një kontrate me administraten lokale; në 
atë ditë një shumë e caktuar e të hollave 
ishte tërhjekur nga xhirollogaria personale 
e ketij udhëheqësi të ndërmarrjes; sipas 
analizave nga të dhënat bankare lidhur 
me administraten lokale dhe pas një dite 
një shum e të hollave më pak se shuma e 
tërhjekur nga udhëheqësi i Nd., ishte 
deponuar në xhirollogarin e një shërbyesi 
civil.  
Prokurori publik ka marrur në pyetje 
udhëheqësin e nd. në lidhje me 
destinimin e të hollave të cilat i kishte 
tërhjekur; kurse ndërmarrësi ka qendruar 
pas të drejtës për të heshtur.  
 Prokurori gjithashtu ka marrur në 
pyetje edhe shërbyesin civil; kurse 
arsyetimi i këtij personi ishte se të hollat e 
dpozituara në xhirollogarin e tij ishin një 
dhuratë nga prinderit e tij; baba i 
shërbyesit civil ka konfirmuar këtë 
dekleratë; baba i tij është marrur në 
pyetje gjithashtu se për qfarë arsye ai i 
kishet depozituar ato te holla në 
xhirollogarin e djalit të tij; përgjigjeja e tij 
ishte se ato të holla ishin nga kursimet të 
cilat i kishte bërë me vite dhe që e kishte 
shprehi të mbante të hollat e kursimeve 
në shtëpin e tij. Në këtë rast janë bërë të 

gjitha hetimet neper banka. Atëherë 
partneret, antaret e familjes, dhe  të gjithë 
punëtoret e udhëheqësit të nd. janë marur 
në pyetje; asnjeri nga ata nuk kishin 
njohuri në lidhje me këtë rast. E njejta 
procedurë u zhvillua edhe për koleget e 
shërbyesit civil (përveç babes së tij). 
Sepse baba i tij ishte një pensioner i cili 
kishte marrur një fond financiar nga shteti 
kur kishte dalur në pension; shuma e 
pranuar përputhej me shumën e dhuruar 
të cilën ja kishte dhuruar djalit të tij nëse i 
shtojmë edhe njw shumw nga nga 
kursimet.  
Në një rast te tillë gjyqtari për konfirmim 
të aktakuzës mund të mendoj se këto 
prova janë të pamjaftueshme. Mirëpo, 
mbi të gjitha, nuk ka baza dhe përspektiv 
ligjore që të kërkohet rizbatimi i hetimeve 
meqenëse hetimet janë të kompletuara.    
 
6. Konkludime përfundimtare  
Në mënyrë që të përmbledhen qëndrimet 
e propozuara mund të thuhet se gjyqtari 
për konfirmim të aktakuzës duhet të 
vlerësoj se a ekzistojn gjasa minimale që i 
pandehuri të dënohet në shqyrtimin 
kryesor, gjithashtu duke pasur para sysh 
mundësinë e mbledhjes së provave të 
mëtutjeshme materiale; kur këto gjasa 
janë të pamjaftueshme ai duhet të hedh 
poshtë aktakuzën; në të kundërten kur 
mundësitë e tilla ekzistojn ai nuk mund të 
matë aftësinë e prokurorit publik që gjatë 
shqyrtimit kryesor të dëshmoi se i 
pandehuri ka kryer vepren penale edhe 
kur gjyqtari për kofirmim gjen se provat e 
mbledhura gjatë procedures paraprake 
nuk janë të mjaftueshme për të dënuar të 
akuzuarin. Qka është e rëndësishme 
është se gjatë shqyrtimit kryesor mund të 
pasurohet dëshmija me prova të reja 
materjale të cilat do të arrinin nivelin 
adekuate për shqiptimin e dënimit ndaj të 
pandehurit.   
Bazuar në faktin se kur vendimi për 
konfirmim të aktakuzës ka një perspektiv 
tjetër nga ajo e shqyrtimit kryesor, ky 
vendim mund të mirret në bazë të 
elementeve tjera si: 
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1) Prova të mjaftueshme për 
mbështetjen e dyshimit të bazuar 
janë të mjaftueshme që aktakuza 
të konfirmohet, përderisa për 
shqiptim të dënimit prokurori duhet 
të dëshmoi për faktet e përfshira 
në aktakuzë; 

2) Kur nuk ekzistojn mundësi 
esenciale për integrimin e provave 
gjatë seancës për konfirmim të 
aktakuzës, përderisa provat e reja, 
siç u cek më pare mund të 
prezantohen gjatë shqyrtimit 
kryesor, (neni 307, par. 1, pika. 2, 
neni. 322, dhe neni. 360, par. 4 i 
KPPPK); 

3) Gjyqtari për konfirmim të aktakuzës 
nuk ka autorizim ti detyroj palët 
sidomos prokurorin publik që të 
bëje hetime shtesë për të 
konfirmuar aktakuzën për të cilat 
ai/ajo mendojn se janë të 
nevojshme ose të favorshëme për 
procedurë; 

4) Gjyqtari për konfirmim të aktakuzës 
nuk ka autorizim që të ia kthej 
lënden prokurorit duke urdhëruar 
hetime të veçanta. Gjyqtari për 
konfirmim të aktakuzës ka 
autorizim të ia kthej lënden 
prokurorit kur aktakuza nuk është e 
përpiluar në pajtim me nenin 305; 
njëra nga këto kërkesa është 
spjegimet që duhet bërë rreth 
bazës për ngritjen e aktakuzës 
(nenit 305, par. 1, pika. 5). Kur 
egziston sqarimi në aktakuzë 
atëherë konsiderohet se kërkesa 
është përmbushur edhe pse baza 
nuk konsiderohet e mjaftueshme 
nga gjyqtari për konfirmim në frymë 
të asajë që duhen mbledhur prova 
shtesë;  

5) Vendimi i marrur nga gjyqtari për 
konfirmim të aktakuzës çfardoqoftë 
ai nuk mund të prejudikon jykimin e 
rastit I cili do shqyrtohet në 
shqyrtim kryesor (neni. 317, par. 
1). Kjo, nënkupton se perspektiva e 
marrjes së vendimit nga gjyqtari 

për konfirmim të aktakuzës duhet 
që domosdo të jetë ndryshe ajo e 
perspektive e marrur gjatë 
shqyrtimit kryesor.  

Ajo që u cek më lart nuk ka azgjë të bëjë 
me detyrat profesionale të prokurorit 
publik për të kryer plotësisht procedurën 
hetimore; natyrisht që ai duhet ta plotësoi 
procedurën hetimore por, nëse mungojnë 
disa veprime të rendësishme hetimore 
nga ana e prokurorit, nuk do të thotë 
domosdoshmërishtë se gjyqtari për 
konfirmim të aktakuzës pas vërejtjes së 
këtyre mangesive ta hudh poshtë 
aktakuzën. Gjyqtari për konfirmim të 
aktakuzës duhet që të vlerësoj se a 
ekziston mundësia që të mblidhen provat 
themelore që mungojnë, për qëllim të 
zhvillimit të procedurës së ndjekjes gjatë 
shqyrtimit kryesor; në qoftë se përgjigjeja 
është positive gjyqtari per konfirmim nuk 
mund ta hedh poshtë aktakuzën.  
 
Programi i Aktiviteteve për mauajin 
Janar, 2005  
 
 Tryezë e diskutimeve mbi Ligjin për 
Trashëgimi. 
Sesioni i parë trajnues për vitin 2005 i 
është kushtuar Ligjit të Trashëgimis, ky 
sesion është mbajtur me datën 19, 
,janar,2005; 

Tryezë e diskutimeve lidhur me Kodin e 
Përkohshëm të Procedurës Penale të 
Kosovës – Simulimi i Shqyrtimit Kryesor   

Me datën 26, dhe 27, janar 2005, IGJK-ja 
në bashkëpunim me Shoqatën e 
Gjyqtarëve të Prokurorëve dhe Odën e 
Avokatve të Kosovës kanë organizuar 
tryezën e lartpërmendur ky trajnim ju 
adresohet gjyqtarëve dhe prokurorëve 
nga regjioni i Mitrovicёs/Kosovska 
Mitrovica. 
Tryezë e diskutimeve mbi çështjet 
pronësore, Ligjit Kadastral dhe Ligjit mbi 
Hipotekë  
Me datën 31, janar dhe 01, shkurt, 2005  
IGJK-ja ka organizuar një Tryezë të 
rrumbullakët rreth çështjeve pronësore 
respektivisht Ligji Kadastral dhe Ligji mbi 
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Hipotekë, ky sesion trajnues është  
organizaur për gjyqtarët të cilët punojnë 
me raste të tilla në regjionin e Prizrenit. 
 
 
 
Aktivitete e ardhshëme   
Seminar mbi Ligjin Kundër-Diskriminimit   
Me datën 07, dhe 08, shkurt, 2005, 
Instituti Gjyqësor i Kosovës në 
bashkëpunim OSBE-në kanë organizuar 
një seminar rreth parimeve ligjore kundër-
diskriminimit, ky sesion trajnimi ju 
adresohet gjyqtarëve dhe prokurorëve 
nga të gjitha regjionet e Kosovës. Ky 
seminar do të mbahet në ndertesën e 
Hotelit “Viktoria” në Prishtinё/Priština. 
Kështu që Ligji kundër Diskriminimit është 
nxjerrur qe një kohë të shkurtë dhe ka hyr 
në fuqi në vitin 2004. prandaj, pasi qe ky 
Ligj është risi në Kosovë, ky Seminar ka 
për qëllim ti njoftoj gjyqtarët dhe 
prokurorët e Kosovës lidhur me çështjet e 
Diskriminimit nga sektori publik dhe 
privat, prvoja Evropiane dhe ajo 
regjionale si dhe problemet praktike rreth 
kësaj çështje do të prezantohen gjatë këtij 
seminari nga ekspertet vendor, ekspertet 
nga OSBE-ja dhe nga vendet fqinjë.  
 
Seminar mbi Shkencën dhe Teknologjin 
në Gjykata.   
Me datën 10, shkurt, 2005 Instituti 
Gjyqësor i Kosovës ka organizuar një  
seminar lidhur me temen e lartpërmendur 
e cila ka për qëllim sqarimin e 
harmonizimit të praktikës gjyqësore në 
lidhje me kryerjen e ekspertizave 
gjyqësore dhe rëndësin  e tyre gjatë 
procedurave gjyqësore. Prandaj, grupet 
kyqe në këtë seminar janë gjyqtarët dhe 
prokurorët të cilët gjykojn raste nga lëmia 
penale. Ky seminar ka për qëllim të ju 
ofroj pjesëmarrësve informacione në 
lidhje me mundësit e aplikueshme teknike 
në kryerjen e ekspertizave gjyqësore, 
vështirësit të cilat mund ti ballafqojn 
gjyqtarët dhe prokurorët gjatë punës së 
tyre me ekspetet dhe ekspertizave. 
Ekspertet të cilët do të kontribojn gjatë 

këtij seminari do të jenë ekspert nga 
SHPK-ja nga organizatat shkenëcore 
(mjekësia ligjore) të cilët janë të ftuar për 
prezantimin e temave perkatëse. Kështu 
që pas përmbushjes së këtij seminari, 
pjesëmarrësit do të marrin një njohuri më 
të konkretizuar rreth mekanizmave të 
ndryshme për hetime dhe rolin e 
ekspertve gjatë procedurave gjyqësore.  
 
Tryezë e diskutimeve rreth Mbrojtjes 
Ligjore  
Kjo tryezë është vazhdimësi e 
diskutimeve lidhur me problemet të cilat 
paraqesin paqartësi dhe kundërshtime në 
aplikimin e Kodeve të reja penale. Treyzat  
e mëparshme të këtij lloji kanë trajtuar 
temat siur se janë ato në vijim: Konfirmimi 
i Aktakuzës (mbajtur në tetor, 2004), 
Paraburgimi (nëntor dhe dhjetorë, 2004) 
dhe Shqyrtimi Kryesor (janar, 2005). E në 
veçanti i është kushtuar vëmendje 
sesionit i cili do të mbahet në Institutin 
Gjyqësor të Kosovës me datën 11, shkurt, 
2005 për të cilin sesion IGJK-ja kë për 
qëllim të tërhjek vëmendjen e 
pjesëmarrësve me çështjen e Mbrojtjes 
Ligjore gjatë Procedurave Penale. Kjo 
tryezë është organizuar nga IGJK-ja në 
bashkëpunim me Shoqatën e Gjyqtarëve 
të Prokurorëve dhe Odën e Avokatve të 
Kosovë. Kjo çështje krysisht ju adresohet 
gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët 
punojnë në lëmin penale.  
 
Seminar mbi Harmonizimin e Praktikës 
Gjyqësore nga lëmia civile   
Ky seminar ka për qëllim të ofroj 
informacione lidhur me zhvillimet e fundit 
rreth nxjerrjes së rregulloreve dhe 
legjislacioneve të reja nga lëmia civile në 
Kosovë. Në vijim të kësaj çështje 
pjesëmarrësit e këtij seminari do të kenë 
mundësin të marrin pjesë në shqyrtimin e 
disa rasteve praktike në mënyrë që të 
mundohen ta harmonizojn praktiken e 
tyre në në mënyrë të përbashkët rreth 
rasteve nga lëmia civile. Temat të cilat do 
të jenë objekt për shqyrtim janë Ujdia 
Gjyqësore, Ndërmejtësimi gjatë 
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procedurave për kompensim të dëmit. Ky 
seminar do të mbahet në ndertesën e 

IGJK-së. 

 

Tryezë e diskutimeve për Gjykatat e 
Kundërvajtjeve 

Kjo tryezë është vazhdimësi e tryezave 
të këtij lloji, ofruar nga IGJK-ja për 
gjyqtarët e Gjykatave për Kundërvajtje. 
Pjesëmarrësit e kësaj tryeze do ti 
shikojn mundësit rreth reduktimit të 
mbingarkesës së punës në Gjykatat për 
Kundërvajtje duke paraqitur propozime 
konkrete bazuar në praktiken e tyre 
profesionale gjatë gjykimit të rasteve 
specifike. Ky sesion trajnimi do të 
mbahet në ndertesën e IGJK-së.   

Seminar mbi Mbrojtjen e Dhunës 
Familjare 
 
Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK-ja) do 
të ofroj një seminar rreth implementimit 
të Rregullores së UNMIK-ut 2003/12, 
Mbrojta kundër Dhunës Familjare. Për 
arsye se antaret e gjyqësis kanë treguar 

një interest të madhë rreth kësaj 
çështje, prandaj IGJK-ja në programin e 
saj vjetor 2005, gjithashtu ka përfshirë 
temen e Mbrojtjes kundër Dhunës 
Familjare.  Seminari i parë rreth kësaj 
teme është mbajtur në maj, 2004 që 
nga koha kur Rregullorja ka themeluar 
procedura të reja për gjyqtarët të cilët 
punojnë në lëmin penale dhe civile, dhe 
prokurorët publik, prandaj ata të cilët 
nuk kanë marrur pjesë në sesionin e 
mëparshëm janë të ftuar të marrin pjesë 
në këtë sesion. Ky program ju 
adresohet përgjithësive të gjykatave të 
cilat ushtrojn jurisdikcion rreth këtyre 
rasteve. Ky seminar ka për qëllim të 
nxis diskutime rreth implementimit të 
Rregullores së UNMIK-ut dhe ti kurajoj 
pjesëmarrësit që ti prezantojn restet  
nga praktika e tyre si dhe vështirësit me 
të cilat ballafaqohen.  
 

 


