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BULETINI I IGJK 
Mars 2004 

 
Ky Buletin është publikuar për informim sa më të plotë të gjyqësisë së Kosovës për 
aktivitetet e IGJK. Ky publikim i është shpërndarë gjyqtarëve dhe prokurorëve në gjithë 
Kosovën.Buletini mujor i IGJK tani përmbanë artikuj nga stafi i IGJK në lidhje me 
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.  
 

Udhëtim Studime dhe Programe Edukative Jashtë Vendit 
Një Pasqyrë në lidhje me Aktivitetet e IGJK-së 2003 

 
Instituti Gjyqësor i Kosovës  IGJK-ja 
përveç trajnimeve të cilat ju ofron këtu, 
gjithashtu ju ofron edhe Udhëtim-
Studime dhe Programe-Edukative 
jashtë vendit. Ky lloj i  programeve ju 
mundëson pjesëmarrësve një horizont 
më të gjërë në lidhje experiencën e tyre, 
gjithashtu në përmirësimin dhe forcimin 
e raporteve shoqrore në mes të kolegve 
si dhe bashkëpunimin nga grupet etnike 
dhe ato vendore, shkëmbimi i 
mendimeve në lidhje me funksionimin e 
sistemeve Juridike në vende të tyre, 
zhgjërimi i aftësive dhe mënyra e 
arritjes së experiences.  
 
 Këto aktivitete me së shumti janë 
mbajtur në vendet e Evropës 
Perendimore të cilat kanë tradit të gjatë 
të sistemit Juridik, siç janë Franca, 
Zvicrra, dhe Gjermania, por gjithashtu 
ne vende të cilat kanë qenë pjesë e 
sistemit socialistik, të cilat  janë 
Sllovenia, Zvicrra, Kroacia dhe Bullgaria 
dhe pastaj kanë qenë të transformuar 
në entitetin demokratik sipas sundimit 
Ligjit për shërbim më të përshtatshëm 
cili mund të shërbej si model për 
zhvillimin e sistemit Juridik në Kosovë.  

Në vitin 2003, IGJK-ja ka ofruar dy 
Programe-edukative të mbajtura në 
Gera, Konstenz të Gjermanis.  
Thuajse të gjihtë kolegët në Kosovë 
kanë interest të madh në lidhje me 
programet trajnuese të cilat mbahen 
jashtë vendit. Sidoçoftë, kapacitetet e 
IGJK-së ne një mënyrë janë të 
kufizuara. kështu qe së paku 10 koleg 
mund të marrin pjesë në Udhëtim-
Studime kurse në Programe-Edukative 
3. kështu qe ne do të bëjmë përpjekje 
qe  eksperiencën e fituar ta  përcjellim 
tek koleget tjerë përmes mbledhjeve 
dhe takimeve të ndryshme. Edhe një 
nga mënyrat për transmetim të këtyre 
informacineve është publikimi i 
raporteve nga pjesëmarrësit, në 
Buletinin Mujor të IGJK-së. Ne jemi të 
vetëdijshëm që publikimi i till vetëm 
mundet që të transferoj disa nga 
përshtypjet e kolegve spese ne nuk 
mund që të zëvendsohet pa vetë 
pjesëmarrëje, por të paktën mund të jua 
jap një ide apo dëshirë! Për vazhdim 
pra le të shohim… 
 
Dr. Horst Proetel, trainues në  IGJK



 

OSCE Building ID no 47, 99 Ramiz Sadiku Street 

      Tel: +(381-38) 248-688   Sat: 871-762-009-948 
Fax: +(381-38) 500-188 / Satfax: 871-382-425-022 

  
                              
                                    Buletini IGJKmars 2004. 

 
Raporti nga izita studimore ne Zvicer - Gusht 2003 

Instituti Gjyqesor i Kosoves ne      
bashkepunim me Prokurorin 
Federale Zvicrane, per gjyqetare dhe 
prokurore te Kosoves, organizuan 
nje udhetim studimor, per ne Zvicerr, 
nga data 23.08. gjere me 
30.08.2003. 
Pas percaktimit per kandidat pra 
gjyqetare dhe prokurore te cilet do te 
udhetonin ne kete udhetim studimor, 
ne nje takim me z. Dr. HORST 
PROETEL, trajnues gjyqesor ne 
Institutin Gjyqesor te Kosoves jemi 
njoftuar me programin e udhetimit 
rrespektivisht agjenden e punes dhe 
me kushtet per udhetim. 
Me te arritur ne Zvicerr pasditen e 
23.gushtit grupi nga Kosova ne 
perkujdesje te zoteri dr. HORST 
PROETEL, u vendosem ne hotel dhe 
me qe para neve ishte dite vikendi e 
diele e shfrytezuam rastin qe te 
njifemi me per se afermi me qytetin e 
Bemit. 
 
Te henen me 25.08.2003, sipas 
programit provizor te udhetimit-
studimeve ne Zvicer takohemi me 
zotin FABBRI, zevendes i Prokurorit 
Federal te Zvicres, i cili na shoqeron 
ne ndertesen e Prokurorise Federale 
te Zvicrres, ku mireseardhje na 
deshiron personalisht Prokurori 
Federal i Zvicrres, i cili pas njoftimit 
me ne na njofton me programin e 
studimeve, dhe gjithashtu flet lidhur 
me kompetencat e Prokurorise 
Federale te Zvicrres si dhe 
organizimin e punes se Prokurorise 
Federale, bashkepunimin me gjykata 
dhe polici. Gjithashtu, u diskutua 

rreth kriminalitetit te organizuar si 
dhe masat rigoroze qe mirren per 
parandalimin e kesaj vepre me 
rrezikeshmeri te madhe, e 
posaçerisht lidhur me bashkpunimin 
e organeve te lartecekura per 
ndjekjen e kesaj vepre, gjate dites u 
diskutua edhe lidhur me 
kompetencen tjeter te Prokurorise 
Federale, ne mbrojtjen e shtetit dhe 
sigurmin e te drejtave te popoullit, 
ndjekja e delikteve te cilat e cenojne 
hapsiren teritoriale te shtetit, pengjet, 
fallsifikimi i monedhave, korrupcioni.        
Te kriminaliteti i organizuar 
vemendje e posa; me iu kushtua 
trafikimit me njerez dhe fallsifikimit. U 
diskutua gjithashtu, lidhur me 
kompetencat e Prokurorise Federale 
ne dhenjen e ndihmave juridike per 
shtetet tjera. Ligji Federativ 
Zvicerran, parashef dispzita per 
marredhenie nderkombetare, por te 
ndihmat juridike eshte karakteristike 
rrethana, qe Shteti i Zvicrres i ofron 
ndihme juridike shtetit tjeter edhe kur 
nje gje e tille nuk eshte e parapare 
me Ligjin Federativ. Ne diten e pare 
te studimit, eshte diskutuar ne detale 
lidhur me sistemin juridik te shtetit 
dhe organizimin gjyqesor ne 26 
Kantone ekzistuese ne Zvicer. Sipas 
Kushtetutes Zvicrane nxjerrja e 
ligjeve eshte ne kompetence 
Federale, nderka; organizimi i 
gjyqeve dhe zgjedhja e gjyqetareve 
ne Kantone eshte kompetence e 
kantoneve. Gjyqet ne kantone jane 
te organizuara dhe veprojne ne dy 
instance. Ne rast te konfliktit ne mes 
te gjykatave kantonale, vendos Gjyqi 
Federativ. Ne diten e dyte te 
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qendrimit ne Berne eshte degjuar nje 
ligjerate mjafte interesante nga 
specialisti i gjendjes nderkombetare 
per ndihme juridike nga zoteri Beat 
Freji, posacerisht ne raport shteti me 
shtet, dhe mjaft eshte diskutuar 
lidhur me kete raport. Shteti Zvicran 
sic e cekem edhe me larte edhe pa 
kontrata nderkombetare 
bashkepunon me shtet tjeter, dhe kjo 
eshte e parapare edhe me Ligjin 
Federativ. Posacerisht tek rastet e 
dorezimit te personave. 
Karakteristike per keto raste eshte 
se patjeter duhet te konstatohet 
rrethana perse kerkohet personi nga 
shteti tjeter, me qe shteti nuk 
bashkepunon per rastet e delikteve 
politike dhe ushtarake. Te delikti 
fiskal ekziston bashkepunimi por jo 
edhe per delikte te thjeshta. Kerkesa 
per ndihme juridike paraqitet me 
shkrim dhe duhet te jete zyrtare. 
Vlene te ceket se grupit tone iu eshte 
rekomanduar, qe gjyqet dhe 
prokurorite tona munde te kerkojne 
of rim in e ndihmes juridike .nga 
Shteti Zvicran edhe pse ne nuk kemi 
kontrate me kete Shtet dhe bazuar 
ne kushtet tona na u eshte 
mundesuar ofrimi i ndihmes juridike 
edhe me ane te internetit. Ne Zvicer 
gjate vitit paraqiten rreth 3 mije 
kerkesa per ndihme juridike.  
 
Gjithashtu, eshte diskutuar rreth 
fenomenit te dorezimit te njerezve 
pra rrethanat e dhenies se detyruar 
te nje personi per vuajtje te denimit. 
Llidhur me kete kerkese ne Shtetin e  
 
Zvicrres vendos Federata e jo 
Kantoni. Ky institut ka mbeshtetje ne 
baze ligjore-kontrate per dorezimin e 

 
 
njerezve, e qe ne Zvicerr arrijne rreth 
9 mije kerkesa te tilla per dorezim. 
Vemendje iu perkushtua perparesise 
se dorezimit. 
Gjate pasdites patem nderon ta 
degjojme ligjeraten e z. THOMAS 
WALTHER, nga Plicia Federale e 
Krimeve.Zoteriu hollesisht na spjegoi 
organizimin e Policise Federale, 
kompetencat e kesaj policie si dhe 
bashkepunimin e tyre me Prokurori 
dhe Gjykata. 
Dita e trete e studimore fillon me 
ligjeraten rreth organizimit te sistemit 
te mbrojtjes, pra u diskutua per 
mbrojtesit-avokatet, kompetencat 
dhe obligimet e tyre. Ne shtetitn e 
Zvicres per te qene avokat duhet 
plotesuar kriteret profesioanele dhe 
personale. Pra, juristi i diplomuar  
duhet te kete nje te kaluar te paster, 
te jete i padenuar dhe i pavarur duke 
mos zbatuar urdheresat e askujt. Ne 
Shtet, eshte e kodifikuar, mbrojtja e 
obliguar, e caktuar nga Shteti, dhe 
ate: kur denimi per kryesin e vepres 
eshte i percaktuar me dispozite 
ligjore me gjate se nje vit, dhe 
njeherit nese kryesi i vepres eshte i 
semure ose i pa afte per mbrojtje. Ne 
diten e trete posa<;erisht ka qene 
inspirues takimi qe u organizua ne 
Gjykaten e Bemit, ligjeratat e 
organizuara nga gjyqetaret e lamise 
civile dhe penale. Kristina Shell -
penaliste e merituar e qytetit te 
Bemit, e cila te njejten dite e ne 
pranine tone u dekorua me medale 
per pune, dhe grupi nga Kosova 
duke u rrespektuar maksimalisht nga 
nikoqiri ishte pjesemarrese e kesaj 
ceremonie. Z.Shell pastaj hollesisht 
e informoi grupin nga Kosova per 
punen e Gjyqit te Bemit, 
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kompetencat per 500 mije banore sa 
i mbulonte kjo Gjykate. Ne kete 
Gjykate funksionin e gjyqetarit e 
kryenin 8 gjyqetare nga lemia e 
civiles dhe 9 gjyqetare ne lemine 
penale. Me qe procedura penale dhe 
civile ishin pothuajese identike me 
proceduren e sistemit tone gjyqesor, 
(perkatitja e seances udheheqja dhe 
zhvillimi I seances kryesore) por 
puna me mjete teknike ishte shume 
me e avansuar. Kompjuteret ishin te 
lidhur me rrjet qe nga zyra e pranimit 
te lendeve e gjere te Gjykatesi i 
<;eshtjes. Fascinuese per ne ishin 
Biblioteka kryesore e gjykates e 
posa<;erisht biblotekat personale te 
gjyqetareve, si dhe arhivimi i 
lendeve. Procedura penale ne Gjyqin 
Komunal te Bemit zhvillohej ne 
procedure te zakonshme dhe te 
veçante. Ne kete procedure hynin  
edhe veprat kundervajtese. 
Gjithashtu karakteristike tjeter ne 
organizimin e punes se kesaj gjykate 
ishte qe gjyqetaret nga lemia civile 
dhe penale vete e caktonin planin e 
punes dhe orarin e tyre. Nga lemia 
civile nje perqindje e madhe e 
rasteve sipas padive te paraqitura ne 
kete Gjykate, zgjidheshin me 
marreveshjen e paleve 
ndergjyqesore. Gjithashtu 
bashkepunimi me gjykatat tjera ishte 
ne nivel. 
 
Gjate dites u ndegjua edhe ligjerata 
interesante e zoteri SHTEFAN 
DIENBERG-avokat ne Cyrih, lidhur 
me instituticionin e mbrojtjes se 
deshemitareve si dhe mbrojtja e 
viktimave e kodifikuar me Ligjin mbi 
Mbrojtjen e Viktimave. Per koleget 
Kosovar mbrojtja e viktimave dhe 

deshmitareve zgjoi nje interesim te 
 
 
posaçem dhe u zhvillua nje diskutim 
I frytshem, posaçerisht lidhur me 
mbrojtjen e tjetes e qe me Ligjin 
Federativ te Zvicrres eshte e 
parapare ne dy menyra: mbrojtja e 
jetes brenda procedures (kur nuk 
tregohet identiteti I deshmitarit) 
mbrojtja jashte procedures (ne 
ndryshim te identitetit), krejt kjo e 
bazuar ne te drejten per te jetuar. 
Dita e katert e studimit na ofron 
njohuri te shumta nga lemia e 
mjekesiseligjore.lshim perzemersisht 
te pritur ne lnstitutin-Mjekoligjor 
personalisht nga drejtori i lnstitutit. 
Pas mireseardhjes se deshiruar, 
vizituam ndertesen dhe kabinetet 
profesionale per analiza. U 
fascinuam me punen e tyre por edhe 
me mjetet e punes, (aparatuarat e 
ndryshme) qe i posedonin, 
posacerisht aparatet per analizat e 
droges dhe metodat e vertetimit per 
identifikimin e bartesve te droges. 
Gjithashtu, ne pjesen anatomike 
grupit i eshte mundesuar marrja 
pjese ne nje obdukcion te viktimes 
ku eshte saktesuar shkaku i vdekjes 
se viktimes. Nga patalogu ligjor 
hollesisht na u eshte spjeguar 
menyra e vertetimit te arsyes te 
nderrimit te jetes, gjtihashtu ne u 
eshte mbajte nje ligjerate nga e cila 
jemi njoftuar per se afermi me nje 
profesionalizem qe ekziston ne kete 
lnstitut, lidhur me mbledhjen e 
provave te rastet e vrasjeve dhe te 
vdekjeve aksidencionale. 
Dita e peste si dite pershendetese, 
per ne ne ndertesen e Prokurorise 
Federale, u organizuan diskkutimet 
perfundimtare dhe nje koktel per te 
gjithe pjesemarresit ne kete studim. 
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Pershtypja e grupit eshte qe studimi 
ka qene ne nivel jashtezakonisht te 
larte, i organizuar ne menyre 
profesionale, dhe cdo institucion te 
sistemit juridik te Zvicrres na u eshte 
mundesuar ta njfotojme me detale, 
ashtu qe ligjeruesit kane dhene <;do 
gje nga profesionalizmi i tyre ne 
ligjeratat e mbajtura qe te na 
pasqyrojne sa me kjarte punen e 
tyre. Gjate dites eshte vizituar edhe 
Burgu Qendror i Bemit, dhe grupi 
nga Kosova nga ana e drejtorit te 
burgut ne detale eshte njoftuar me 
kushtet ekzistuese ne te cilat te 
ndeshkuarit e vuajne denimin, me te 
drejtat dhe obligimet e tyre. Drejtori i 
burgut si nikoqir i nivelit na mundesoi  
ta vizitojme ndertesen ku qendrojne 
te burgosurit ti vizitojme dhomat e 
tyre, sallat e punes dhe ne fund per 
ne nga i njejti u organizua koktel 
rasti. Ne vazhdim dita ka qene 
shume atraktive me suprizen e 
organizuar nga nikoqiri, e ajo ishte 
vizita e Qendres Kompjuteristike te 
Policise ne qytetin Tuna si dhe vizita 
e qendres per dresimin e qeneve per 
ndjekesit e kryeseve te veprave 

kunderligjore. Nga nikoqiri na eshte 
organizuar dreka e perbashket ne  
 
qytetin e Tunes ku gjithashtu eshte 
diskutuar lidhur me ngjarjen e dites. 
Takimi pershendetes ishte 
emocional. Grupi nga Kosova i eshte 
mirenjohes nikoqirit per organizimin 
e ketij udhetimi studimor. Perpos 
takimeve zyrtare grupi kishte te 
orgnaizuara edhe drekat dhe darkat 
e perbashketa me nikoqir, ne vendet 
atraktive te qytetit te Bemit dhe kudo 
qe jemi paraqitur, nga personeli jemi 
pranuar me ngrohtesi te psas:me. 
Grupi posaqerisht falenderon 
Prokurorin Federativ te Zvicrres e 
gjithashtu zevendesin e tij zoti 
FABBRI, te cilin ne s:do moment e 
kishim prane. Ai nuk u kursya as ne 
momentet e krizes se tij 
shendetesore e per kete ne 
posas:erisht u jemi mirenjohes. 
Gjithashtu e falenderojme edhe zotin 
dr. HORST PROETEL i cili 
uangazhua maksimalisht qe udhetimi 
dhe qendrimi yne ne Zvicerr te jete 
sa me i mire dhe sa me studioz. 
Grupi eshte kthyer ne Kosove me 
pershtypje jashtezakonisht te mira 
per pervojen e fituar. 

 
                                                                      Me rrespekt - ne emer te grupit 
                                                                      GJYQE TARJA     Biljanë Rexhiqi 
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Raporti nga vizita studimore ne Gjermani - Mars 2003 

      
Sipas Programit per periudhen prej 
10.03.03 gjere me daten 28.03.03 te 
pergaditur me pare kemi asistue ne 
Seancat kryesore prane Gjykates 
Komunale dhe asaj te Qarkut te 
qytetit te konstances, si ne geshtje 
civile ashtu edhe ne ato penale. 
Kemi percjelle shqyrtimet 
kryesoreper vepra me te renda 
penale ne Gjykaten e Qarkut, pastaj 
kemi marre pjese ne seancat 
kryesore prane Gjykates Komunale-
respektivisht Gjykates familjare 
lidhur me kontestet mes 
bashkeshorteve perkitazi me 
zgjedhjen e Raporteve pronesore ne 
sendet e lujteshme. Poashtu kemi 
asistue ne shqyrtimin kryesor ne 
Gjykaten e Qarkut per te mitur-kryes 
te veprave penale, ne shqyrtimet 
civile sa i perket borgjit, kompenzimit 
te demit e tjera. 
Sa i perket kompetences mes 
Gjykatave Komunale dhe atyre te 
Qarkut pothuaj se eshte identike si te 
ne. Gjykatat komunale gjykojne per 
vepra penale ku eshte parapare 
denimi gjere ne 4-vite. Gjeresa ato te 
Qarkut per vepra penale ku 
parashifet denimi ma i madh se 4-
vite. Ne Gjykata komunale trupi 
gjykues perbehet prej I-Gjyqtari, 
respektivisht 2-Gjyqtar porot. Gjykata 
per kontestet familjare egziston 
prane Gjykates Komuna1e dhe 
pothuaj eshte e ndare dhe ne kete 
lami gjykon Gjyqtari individual. 
Gjykatat e Qarkut ne geshtje civile 
gjykojne ne konteste mbi 5000-Euro 

ne perberje nga Gjyqtari individual 
gjeresa ne procedur penale gjykojne 
ku parashifet denimi mbi 4-vjete dhe 
ate ne perbeIje 2-Gjyqtar profesional 
dhe 2-Gjyqtar porot respektivisht 3-
Gjyqtar porot. 
 
Vlene te theksojme se gjykata e 
shkalles se dyte e qarkut duke 
vendosur perkitazi me ankesat 
gjykon ne trup gjykues te perbere 
prej 1-Gjyqtari individual dhe 2-
gjyqtar porot qe eshte nji specifike 
perkitazi me gjykatat tona ku ne 
ankese vendosin 3-gjyqtar 
profesionist. 
 
Ne keto Gjykata egziston nji 
organizim i mire i punes por edhe nji 
numer mjafte i madh te bartesve te 
funksioneve te gjyqtarve krahasuar 
me numrin e banorve territorin te 
cilin e mbulojne perkatesisht numrin 
e lendeve, per cfare arsye edhe 
efikasiteti i sistemit gjyqsor eshte i 
mire. Por edhe perkunder ketij fakti 
edhe atje ka zvarritje te procedures 
ne disa lende me vite e per shkak te 
arsyeve objektive apo subjektive. 
Lehtesi te madhe per gjyqtar paraqet 
organizimi i punes respektivisht 
percaktimi i gjyqtarve ne lamin e 
caktuar-me te ngushte, çka ndikon 
ne rritjen e kvalitetitdhe efikasitetit ne 
pune. Vlene te theksohet se ne 
funksionimin e mire gjyqsor te 
sistemit gjyqsor gjerman sipas 
vleresimit tane ka ndikim nji strukture 
e terre e perkrahjes nga Organet, 
Policia, Prokuroria, Judikatura si dhe 
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organet tjera, poashtu personeli 
administrative siqe jane 
proyesmbajtesit, nenpunesit, 
ndihmat teknike siqe jane telefonat, 
kompjuteret, makinat e shkrimit, 
aparatet e fotokopjimit, faksit, 
disponibilitetin dhe qasteshmerine 
ndaj materialit ligjor siqe eshte 
legjistacioni, jurisprudenca dhe 
komentaret. 
Prandaj nga te terra te theksuara me 
larte mund te perfundojme se edhe 
sistemi i yne gjyqsor duke marre per  
baze se vendi i yne sapo ka dalur 
nga lufta me nji ekonomi te dobet, 
gjere me tani ka arrijtur rezultete 
shume te mira, krahasuar me numrin 
e bartesve te funksioneve te 
Gjyqtarve dhe te Prokurorve. Meqe 
per zhvillimin me efikas te nji shteti 
rol primar luan Gjyqesia e per 
zhvillimin efikas te saj, krahas duhet  
zhvilluar edhe Organet apo 
Institucionet tjera te cilat ne menyre 

te drejte per drejte apo terthorte 
ndikojne ne zhvillimin respektivisht 
efikasitetin te Organeve Gjyqesore. 
 
Prandaj ne sistemin tane Gjyqesor si 
yeshtje prioritare duhet theksuar 
mungesen e Gjykatesve dhe 
Prokurorve vendor, yeshtja e 
pagesave eshte nji pengese e 
madhe per gjetjen e personave per 
plotesimin e ketyre vendeve te 
punes. Per derisa eshte e 
kuptueshme se kjo eshte vetem per 
shkak te mjeteve financiare, duhet 
theksuar se me qellim te sigurimit te  
nji gjyqesie dhe te Prokurorise se 
pamvarur dhe te kvalifikuar mire 
duhet siguruar gjendjen ekonomiko-
materiale te bartesve te ketyre 
funksioneve dhe nji organizim me 
efikas te sistemit gjyqsor qe do te 
garantoj pamvaresine dhe pa 
aneshmerin ne funksionimin e ketyre 
organeve. 

Isa Kelmendi 
Gjyqtari i Gjykates se Qarkut-ne 
Peje 

 
 

Projekti I aktiviteve për muajin Mars 2004 
 
 

- Diskutime ne formë të tryezës së rrumbullakët në Gjilan rreth Kodit të ri të 
Procedurës Penale 

  
- Seminar rreth procedurës paraprake të gjykimit të paraparë në Kodin e ri të 

Procedurës Penale të Kosovës.  
  
- Seminar rreth udhëheqjes së rasteve dhe marrëdhanjeve në mes të prokurorit 

publik dhe policisë.  
 
- Seminar rreth Ligjit Civil – Ligji I Punës 
 
- Seminar rreth procedurës paraprake të gjykimit të paraparë në Kodin e ri të 
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Procedurës Penale të Kosovës.  
    

Diskutime ne formë të tryezës së rrumbullakët në rajonin e Gjilanit rreth Kodit të ri të 
Procedurës Penale 
 
 
Më datën 3 dhe 4 mars IGJK-ja do të vazhdojë programin e vet trajnues në terren në 
rajonin e Gjilanit me diskutime në formë të tryezës së rrumbullakët rreth Kodit të ri të 
Procedurës Penle. Ky program specifik arsimor do të organizohet në bashkëpunim me 
kryetarin e Gjykatës së Qarkut në Gjilan. Të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët penal nga 
rajoni të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në këtë sesion do të mblidhen në mënyrë që të 
diskutohet rreth aspekteve të reja të procedurës penale, kompetencat dhe vendimet e 
gjyqtarit të procedurës paraprake, ndërlidhjet e tij me prokurorin, aktakuza dhe 
konfirmimi I saj si dhe për seancën kryesore sipas Kodit të ri të Procedurës Penale. 
Dita e dytë e këtij Diskutimi do të përbëhet nga diskutime lidhur me detaje specifike dhe 
praktike në procedurë. Këto diskutime në formë të tryezës së rrumbullakët do të 
udhëhiqen nga trajnuesi gjyqësor i IGJK –së dhe ligjerues do të jenë tre gjyqtarë nga 
Gjykata Supreme e Kosovës. 
           
Seminar rreth procedurës paraprake të gjykimit sipas Kodit të ri të Procedurës Penale 
të Kosovës 
 
Këshilli I Evropës së bashku me IGJK-në më 9 dhe 10 Mars do të organizoj një seminar 
dy ditor rreth fazës paraprake të procedurës penale të paraparë në Kodin e Ri të 
Procedurës Penale dhe përputhshmërinë e tij me Konventën Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut. Ekspert nga Zyra e Këshilltarit Ligjor të UNMIK-ut, Këshilli I Evropës, Gjykata 
Evropiane per Drejtat e Njeriut, një gjyqtarë nga Gjykata e Lartë e Drejtësisë në 
Shqipëri, dhe një trajnues nga IGJK_ja do të ligjerojnë rreth reformave kryesore në 
procedurën paraprake të gjykimit të paraqitura në KPP, siç është ndërlidhja në mes të 
policisë gjyqësore, prokurorit dhe gjyqtarit të procedurës paraprake, privimi nga lirija e 
personit që është nën hetime dhe aktakuza. Të gjitha prezantimet do të ilustrohen me 
pasqyrime të rasteve relevante nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Do të 
prezantohen një ushtrim praktik bazuar në raste-studimi që kanë të bëjnë me 
aktakuzën dhe do të diskutohet nga pjesmarrësit në ditën e dytë.  
 
Seminar rreth udhëheqjes së rasteve dhe marrëdhanjeve në mes të prokurorit publik 
dhe policisë 
 
Departamenti I Drejtësisë së SHBA-ve së bashku me IGJK-në do të organizojnë një 
sesion trajnues rreth qështjeve praktike që përfshihen në Kodin e ri të Procedurës 
Penale. Ky seminar do të mbahet më 16 mars në ndërtesën e IGJK-së dhe do të 
përsëritet më 17 mars për prokurorët nga të gjitha rajonet e Kosovës. Instruktorët dhe 
trajnuesit e policisë gjyqësore do të marrin pjesë në këtë seminar në cilësinë e 
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vëzhguesve në mënyrë që të përmirësojnë koordinimin në mes të Gjyqësisë dhe 
policisë dhe të ndajnë disa informata rreth trajnimit të policisë gjyqësore. Ky program 
arsimor do të shtjelloj aspekte praktike të përdorimit të masave të fshehta gjatë 
procedurës hetimore, dy raste studimi të sulmit sexual dhe krimit të organizusar 
(bashkpunimit criminal) do të iu prezantohen pjesmarrësve. Do të përgaditen scenario 
faktike sipas dispozitave të Kodeve të reja. Gjatë seminarit do të diskutohen edhe dy 
nën tema; themelimi I marrëdhanjeve punuese me institucionet e jashtme dhe qështja e 
bashkëpunimit në mes të policisë dhe prokurorit ; zgjidhja e konfliktit, protokolet dhe 
procesi I udhëheqjes.  
 
Seminar rreth Ligjit të Punës 
 
Më 18 mars IGJK-ja do të ofroj një sesion trajnues për gjyqtarët civil, I cili do të 
koncentrohet në Ligjin e Punës. Tëmat do të flasin rreth të drejtave dhe obligimeve në 
marrëdhanjet e punës – në aspektin e përgjithshëm, përvojat e gjykatave, themelimi I 
marrëdhanjeve të punës në situatën aktuale në Kosovë, mbrojtja ligjore e punëtorëve 
pranë Gjykatave në rastet e suspendimit dhe përjashtimit nga puna. Tre gjyqëtar dhe 
një trajnues gjyqësor nga IGJK-ja do të japin kontributin e tyre në këtë seminar të 
organizuar për gjyqtarët e lëmisë civile.   
 
Seminar rreth Kodit të ri të Procedurës Penale të Kosovës.  
 
Më 30 dhe 31 mars IGJK-ja së bashku me Këshillin e Evropës do të ofrojnë një 
seminar dyditor rreth mekanizmave të ri procedural në Kodin e ri. Ky seminar që është I 
hapur për gjyqtarët e lëmisë penale dhe do të përqëndrohet në masat për sigurimin e 
prezencës se të pandehurit, dëshmitarëve dhe viktimave, si dhe veprimeve tjera 
hetimore siç janë: kontrollimi, marrja, konfiskimi si dhe rreth se drejtës për avokat 
mbrojtës efektiv, masat e fshehta të hetimeve dhe pranueshmërija e provave. Këto 
prezantime do të ilustrohen me raste relevante nga Gjykata Evropiane për Drejtat e 
Njeriut. 
 
Diskutim në formën e tryezës së rrumbullakët rreth KPP-së në Prizren       
 
IGJK-ja do të përsëris programin e vet të trajnimit në terren në Prizren më 25 dhe 26 
mars me diskutime në formë të tryezës së rrumbullakët rreth Kodit të ri të Procedurës 
Penale. Temat dhe debatet që janë prezantuar ne Pejë dhe Gjilan gjithashtu do të 
diskutohen në mes të gjyqtarëve dhe prokurorëve të lëmisë penale në rajonin e 
Prizrenit. Këto diskutime do të udhëhiqen nga trajnuesi gjyqësor i IGJK-së dhe do të 
jënë edhe tre ligjerues nga Gjykata Supreme që do të paraqesin prezantimet e tyre.      
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