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Praktikat e suksesshme në luftimin e korrupsionit

Më 20 janar 2015, 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në kuadër të 
Programit për Trajnime të Vazhdueshme 
realizoi trajnimin për gjyqtarë dhe prokurorë me 
temën “Praktikat e suksesshme në luftimin e 
korrupsionit”.

Synim parësor i këtij trajnimi ishte kontributi në 
përgatitjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 
zgjidhjen në mënyrë efikase dhe efektive të 
rasteve që kanë të bëjnë me korrupsionin në 
përgjithësi e me rastet korruptive në prokurimin 
publik në veçanti.

Gjatë pjesës së paradites në trajnim u diskutua 
për hetimin e veprave korruptive dhe teknikat e 
posaçme hetimore ndërsa në pjesën e pasdites u 
trajtuan hetimet financiare tek veprat e 
korrupsionit, korrupsioni në prokurimin publik 
dhe paraqitja e rasteve të korrupsionit para 
gjykatës.

Trajnimi shërbeu edhe si një forum ku u 
diskutuan sfidat dhe vështirësitë me të cilat 
ballafaqohen gjyqtarët dhe prokurorët në 
praktikën gjyqësore për luftimin e korrupsionit.

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe 
prokurorët e Departamentit për Krime të Rënda 
të nivelit themelor dhe të apelit.

Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme
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Procedura për kundërvajtje-menaxhimi efikas dhe efektiv

Më 22 janar 2015

Instituti Gjyqësor i Kosovës në kuadër të 
Programit për Trajnime të Vazhdueshme ka 
realizuar trajnimin për gjyqtarë me temën 
“Procedura për kundërvajtje-menaxhimi efikas 
dhe efektiv”.

Qëllimi parësor i trajnimit ishte kontributi në 
ngjitjen profesionale te gjyqtarët për kuptimin e 
veprës kundërvajtëse duke bërë dallimin me 
veprat tjera dhe identifikimin e llojeve të 
aktvendimeve në procedurën kundërvajtëse.

Qëllim tjetër i këtij trajnimi ishte edhe shtjellimi 
i çështjeve për  përcaktimin e afateve ligjore për 
fillim të procedurës dhe vlerësimin e provave 
kryesore për vërtetimin e drejtë të gjendjes 
faktike.

Në përmbajtje ky trajnim kishte tematika lidhur 
me organet kompetente që mund të paraqesin 
k ë r k e s ë n  p ë r  n g r i t j e n  e  p r o c e d u r ë s 

kundërvatjëse, kushtet për fillimin ose 
hedhjen e kërkesës për fillim të procedurës 
dhe kushtet të cilat ndikojnë për ndërprerjen e 
procedurës kundërvatjëse si dhe masat për 
sigurimin e palëve në procedurë.

Në pjesën e fundit të trajnimit gjyqtarët u 
ndan në grupe punuese për të hartuar lloje të 
aktvendimeve për kundërvajtje.

Metoda e përdorur e trajnimit ishte e 
kombinuar, teori e përcjellë me raste praktike 
dhe diskutime interaktive për vështirësitë 
aktuale në praktikën gjyqësore në lëmin e 
kundërvajtjes.

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e 
divizionit të kundërvajtjes.
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Zbatimi i ligjit për themelimin e regjistrit të të drejtave për pronën e paluajtshme

Më 27 janar 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës 
ka realizuar trajnimin në fushën civile me temën 
“Zbatimi i ligjit për themelimin e regjistrit të të 
drejtave për pronën e paluajtshme”.

Qëllimi i këtij trajnimi ishte shkëmbimi i 
përvojave në mes gjyqtarëve dhe zyrtarëve të 
Agjencisë Kadastrale të Kosovës në drejtim të 
avancimit të njohurive profesionale në 
interpretimin dhe njohjen e rolit të regjistrit të të 
drejtave të pronës së paluajtshme dhe vlerësimin 
e zbatimit të procedurave administrative si dhe 
procedurave të korrigjimit të regjistrit nga Zyra 
e Agjencisë Kadastrale.

Gjatë këtij sesioni u trajtuan temat lidhur me 
marrjen e veprimeve adekuate ligjore në afatet e 
caktuara për zbatimin e procedurave për 
regjistrimin pronave të paluajtshme në Zyrën 
Kadastrale Komunale, kërkesa për rishqyrtim të 
vendimit të Zyrës Kadastrale Komunale dhe 
afati lidhur me vlerësimin e kërkesës për 
rishqyrtim. Gjithashtu është vlerësuar kërkesa 
që ushtrohet kundër vendimit të Zyrës 
Kadastrale Komunale pranë Agjencisë 
Kadastrale të Kosovës dhe inicimi i konfliktit 

administrativ pranë gjykatës kompetente.
Trajnimi u zhvillua me diskutime nga ana e 
pjesëmarrësve lidhur me sfidat që i përcjellin 
dhe bashkëpunimi në tejkalimin e vështirësive 
me të cilat ballafaqohen. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e 
departamentit administrativ të Gjykatës 
Themelore  në  Pr ish t inë ,  g jyqtarë t  e 
departamentit administrativ të Gjykatës së 
Apelit dhe zyrtarët e Agjencisë Kadastrale të 
Kosovës.
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Kompensimi i dëmit

Instituti Gjyqësor i Kosovës, më 29 janar 2015 
ka mbajtur trajnimin për gjyqtarë të fushës civile 
me temën “Kompensimi i dëmit”.

Në këtë trajnim u trajtuan çështjet lidhur me 
kompensimin e dëmit. Në veçanti u synua 
avancimi i njohurive lidhur me dallimin në mes 
të dëmit material dhe jo material, përcaktimi i 
kushteve për realizimin e të drejtës në 
kompensimin e dëmit si dhe kriteret e caktuara 
dhe kushtet për lartësinë e dëmit.

Ndër të tjera në këtë trajnim, u diskutuan temat 
që kanë të bëjnë me shkaktimin e dëmit dhe 
përgjegjësia e shkaktuesit të dëmit, kërkesën për 
kompensim dëmi dhe kriteret për lartësinë e 
caktimit të dëmit si dhe zvogëlimi i lartësisë së 
dëmit për shkak të gjendjes materiale të 
dëmtuesit.

Po ashtu u  trajtua edhe parashkrimi i kërkesës 
për kompensim dëmi si një formë e shuarjes së 
detyrimeve dhe afati  i  përgjithshëm i 
parashkrimit.

Gjatë këtij trajnimi janë përdorur metoda të 
kombinuara të shpjegimit, duke përfshirë shpjegime 
teorike dhe praktike, të përcjella me shembuj praktik, 
ku gjyqtarët diskutuan dhe parashtruan pyetje lidhur 
me çështjet me te cilat ata ballafaqohen në funksion të 
unifikimit të praktikës gjyqësore dhe rritjes së cilësisë

.
Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e Gjykatave 
Themelore dhe të Apelit si dhe bashkëpunëtorët 
profesional.
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Program bashkëpunimi mes Institutit Gjyqësor të Kosovës 
dhe Shkollës së Magjistraturës së Francës

Nga 12-14 janar 2015, 

Në kuadër të bashkëpunimit të rregullt dhe me 
mbështetjen e Ambasadës Franceze në Kosovë, 
në IGJK ka qëndruar për një vizitë pune një 
eksperte e Shkollës së Magjistraturës së Francës 
(ENM). 

Qëllimi i vizitës ishte vlerësimi i Provimit 
Përgatitor dhe Provimit Përfundimtar në 
Programin e Trajnimit Fillestar të IGJK-së dhe 
rekomandimet për përmirësim e strukturës, 
përmbajtjes dhe procesit të organizimit të tyre 
bazuar në praktikat e zhvilluara nga Shkolla e 
Magjistraturës së Francës.

Ekspertët e ENM-së dhe zyrtarët e IGJK-së 
shkëmbyen informacione për mënyrën e 
realizimit të provimit përgatitor dhe provimit 
përfundimtarë që zbaton IGJK për kandidatët e 
Programit të Trajnimit Fillestar në njërën anë 
dhe ENM-së në anën tjetër. 

Pas diskutimeve dhe shkëmbimit të përvojave, 
ekspertja e ENM do të përgatisë një raport me 
vlerësimet dhe rekomandimet për avancimin e 
procesit në organizimin e provimeve nga ana e 
IGJK-së.

JANAR, NR. 1

Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve Fillestare
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Trajnimi i kandidatëve me Qendrën për Punës Sociale

BULETINI

Më 20 janar 2015, 

IGJK në bashkëpunim me Qendrën për Punë 
Sociale në Prishtinë ka realizuar trajnim me 
kandidatët e gjeneratës së pestë të Programit të 
Trajnimit Fillestar.

Ky trajnim kishte për qëllim t'i njoftojë 
pjesëmarrësit me punën që kryen Qendra për 
Punë Sociale, kategoritë dhe shërbimet që ofron 
ky institucion në mbrojtje të fëmijëve, të rriturve 
dhe familjeve. 

Gjatë këtij trajnimi u diskutuan çështjet që kanë 
t ë  b ë j n ë  m e  a d o p t i m i n  v e n d o r  d h e 
ndërkombëtar, besimin e fëmijëve dhe 
realizimin e kontaktit, marrjen e të drejtës 
prindërore dhe zotësisë së veprimit, dhunën në 
f a m i l j e ,  p r o c e d u r ë n  p ë r  d h ë n i e n  e 

pëlqimit për udhëtim jashtë vendit, si dhe 
çështje të tjera lidhur me punën dhe sfidat me të 
cilat ballafaqohen punëtorët social e që janë me 
interes për kandidatët, në mënyrë që në të 
ardhmen ata të mund t'i zbatojnë në praktikë, me 
synim në përmirësimin e kualitetit të punës dhe 
forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional.

Trajnimi ishte interaktiv duke përfshirë edhe 
diskutimin e disa rasteve nga praktika 
gjyqësore.

Përfitues të këtij trajnimi ishin 15 kandidatë për 
gjyqtarë dhe 11 kandidatë për prokurorë në 
kuadër të Programit të Trajnimit Fillestar.

JANAR, NR. 1
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Programi për praktikë në Institutin Gjyqësor të Kosovës

Me 07 janar 2015 

Përfunduan praktikën grupi i pesëmbëdhjetë 
(15) i praktikantëve në Institutin Gjyqësor të 
Kosovës. Në kuadër të këtij grupi, dy studentë 
ishin nga Kolegji UBT dhe katër nga Fakulteti 
Juridik i UP-së.

Gjatë periudhës së praktikës studentët 
praktikantë patën mundësi të mësojnë për së 
afërmi aktivitetet e IGJK-së, të njihen me 
funksionimin e s is temit  gjyqësor dhe 
prokurorial, të përfitojnë nga pjesëmarrja në 
trajnimet e IGJK-së, si dhe të asistojnë në 
përgatitjen e trajnimeve dhe aktiviteteve të 
ndryshme të organizuara nga IGJK. 

Me iniciativën e Drejtorit të IGJK-së dhe me 
gat ishmërinë e  tyre ,  s tudentët  morën 

përsipër që të punojnë një hulumtim me temë 
“Trashëgimia dhe Barazia Gjinore”. Ky 
hulumtim do të kryhet në bashkëpunim me 
personat përgjegjës të IGJK-së të cilët do ti 
përkrahin praktikantët për realizimin e projektit. 

Projekte të tilla do të realizohen edhe në të 
ardhmen me studentët praktikantë që pritet të 
jenë në IGJK.

Pas përfundimit me sukses të praktikës, Drejtori 
i IGJK-së u shpërndau praktikantëve certifikata.

Aktivitetet Tjera
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Hartimi i Konceptit të Programit të Trajnimit për Trajnues

BULETINI

Me 8-9 janar 2015, 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim 
me programin EROL të USAID-it, organizuan 
punëtorinë për hartimin e konceptit të Programit 
të Trajnimit për Trajnues.

Qëllimi i kësaj punëtorie ishte analizimi i 
përparësive dhe të metave të trajnimeve aktuale 
për trajnues si dhe mundësia e hartimit të 
kornizës së Programit të Përhershëm të 
Trajnimit për Trajnues.

Gjatë punëtorisë u diskutua për rëndësinë e 
avancimit të metodologjisë trajnuese si një 
parakusht thelbësor në ofrimin e trajnimeve 
kualitative gjyqësore. Për më tepër, u diskutua 
për atë se çka mund të ofrojë edukimi gjyqësor, 
cilat janë temat që duhet të përfshihen në këtë 
kurrikulë dhe cila mund të ishte struktura 
adekuate e këtij programi.

Në kuadër të kësaj punëtorie u përcaktua 
metodologjia e punës së mëtutjeshme dhe 
veprimet që duhet ndërmarrë grupi punues deri në 
fi n a l i z i m  t ë  k o n c e p t i t  t ë  p r o g r a m i t 
dhe hartimin e doracakut për metodologjinë 
trajnuese. 

Pjesëmarrës në këtë punëtori ishin: Drejtori dhe 
Koordinatori i IGJK-së, Udhëheqësi i PTV-së  
dhe Zyrtarja e Lartë për Zhvil l im dhe 
Bashkëpunim Gjyqësor, përfshirë dy trajnues të 
IGJK-së dhe ekspertin nga EROL-i. 

JANAR, NR. 1
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Takimi me trajnuesit e Programit për Zhvillimi të Shkathtësive 
Gjyqësore – NITA 

BULETINI

Me 21 janar 2015, 

IGJK realizoi takimin me trajnuesit e Programit 
për Zhvillimi të Shkathtësive Gjyqësore – 
NITA.

Qëllimi këtij takimi ishte diskutimi i programit 
aktual dhe atij të ardhshëm, vlerësimi i gjendjes 
së materialeve trajnuese, niveli i prezantimeve, 
identifikimi i sfidave nga ana e trajnuesve dhe 
nevoja për ngritjen e nivelit të trajnimeve në këtë 
program. 

Në fokus të takimit ishte diskutimi i përmbajtjes 
dhe përshtatjes se materialeve trajnuese, 
prezantimeve tjera  përcjellëse të trajnimit si dhe 
hartimi i rasteve të reja me qëllim të lehtësimit te 
aplikimi të dispozitave te reja të KPPK. 

Gjatë takimit trajnuesit shprehen sfidat dhe 
vështirësitë që hasin çdo ditë me rastin e 
aplikimit të teknikave të përfaqësimit në gjykim 
dhe shpërfilljes së këtyre teknikave nga palët 
tjera në procedurë. 

Nga takimi dolën edhe rekomandime: si do të 
jetë, çka do të përmbaj dhe sa do të jetë 
kohëzgjatja e programit për Zhvillimi të 
Shkathtësive Gjyqësore. 

Pjesëmarrës në takim ishin edhe këshilltar ligjor 
nga Ambasada Amerikane.

JANAR, NR. 1
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Trajnimi i stafit të IGJK-së për mësimin në distancë

JANAR, NR. 1 BULETINI

Më 27-28 janar 2015, 

IGJK në bashkëpunim me projektin e financuar 
nga BE-së-"Mbështetje e Mëtejme në Reformën 
e Edukimit Ligjor të Kosovës" ka realizuar 
trajnimin e stafit të IGJK-së për zbatimin e 
trajnimeve për mësimin në distancë ose E-
Learning.

Qëllimi i trajnimit ishte diskutimi i Planit të 
Projektit për zhvillimin e moduleve E-mësimi, 
organizimi i punës sipas planit të projektit, si 
dhe të mësuarit e stafit për përdorimin e veglave 
që shërbejnë për hartim të moduleve që do të 
zhvillohen përmes kësaj platforme.

Në fokus të trajnimit për dy ditë ishin: procesi i 
zhvillimit të moduleve në E–mësimi dhe hapat 
që duhet të aplikohen, përcaktimi shablloneve 
për modulet E-mësimit, trajnim për përdorimin 

e programeve të editimit dhe tipet e editoreve, 
trajnim për përdorimin e shablloneve të 
WORD-it.

Trajnimi u realizua nga ekspertët gjermanë në 
fushën e mësimit në distancë apo E-mësimit.
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Prezantim “Udhëzimet e përgjithshme mbi masat procedurale 
të mbrojtjes së dëshmitarëve”

Më 27 janar 2015, 

IGJK në bashkëpunim me NI*CO ka organizuar 
prezantimin e publikimit të “Udhëzimet e 
përgjithshme mbi masat procedurale të 
mbrojtjes së dëshmitarëve”.

Ekipi i përbërë nga ekspertë vendorë dhe 
ndërkombëtarë të cilët kanë hartuar këto 
udhëzime, kanë prezantuar para të pranishmëve 
qëllimin e dizajnimit të këtyre udhëzimeve, 
kontributin që do të ketë ky publikim në 
përpjekjet për të shtuar aktivitetet lidhur me 
masat procedurale në fushën e mbrojtjes së 
dëshmitarëve.

Gjithashtu u theksua roli i zbatimit të drejtë të 
masave procedurale të mbrojtjes cilësore të 
dëshmitarëve, element ky i cili e bën procedurën 
penale më efektive dhe njëkohësisht e ngritë 
besimin e qytetarëve në institucionet e 
drejtësisë. 

Pjesëmarrës në këtë prezantim ishin kryetarë të 
gjykatave dhe kryeprokurorë të prokurorive, 
gjyqtarë dhe prokurorë të nivelit themelor nga 
regjione të ndryshme të Kosovës, si dhe zyrtarë 
nga Policia e Kosovës dhe EULEX-i.

JANAR, NR. 1
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Trajnimi i autorëve për hartimin e moduleve për mësimin 
në distancë

Më 29 janar 2015, 

IGJK në bashkëpunim me projektin e financuar 
nga BE-së-"Mbështetje e Mëtejme në Reformën 
e Edukimit Ligjor të Kosovës" ka realizuar 
trajnimin për autorët që do të angazhohen për 
hartimin e moduleve për mësimin në distancë 
apo E-mësimi.

Qëllimi i trajnimit ishte diskutimi rreth procesit 
të hartimit të moduleve, finalizimit dhe 
vendos jes  në  p la t fo rmën  ILIAS,  pë r 
funksionalizimin e plotë të saj, struktura e 
kapitujve, sugjerimi i shabllonëve dhe 
përcaktimi i tipit të që ju përket moduleve. 

Në fokus të trajnimit ishin: njoftimi i autorëve 
për mësimin në distancë, përcaktimi i strukturës 
s ë  m o d u l e v e ,  e l e m e n t e t  e  m ë s i m i t 

online si dhe njoftimi me shabllonet e WORD 
për hartimin e përmbajtjes.

Përfitues të trajnimit ishin: autorët e moduleve të 
mësimit në distancë, Trajnuesit e përhershëm të 
IGJK, Zyrtari i lartë për TI dhe Zyrtarja e Lartë 
për Zhvillim dhe Bashkëpunim Gjyqësor.

Trajnimi u realizua nga ekspertët gjermanë në 
f u s h ë n  e  m ë s i m i t  n ë  d i s t a n c ë  a p o 
E-mësimit.

JANAR, NR. 1
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