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BULETINI 

Më 3 dhe 4 mars 2014, IGJK në bashkëpunim me 

B&S Europe realizoi trajnimin dy ditor  me temë 

“Konfiskimi i aseteve – kompetenca dhe procedura ”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte zhvillimi i kapaciteteve të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në lidhje me njohjen dhe 

interpretimin e drejtë të dispozitave ligjore për 

përcaktimin e dobisë pasurore të fituar me vepër 

penale dhe hulumtimin e aseteve të krijuara si rezultat 

i veprës penale. 

Gjatë këtij trajnimi nga trajnues vendor dhe 

ndërkombëtarë u trajtuan çështjet në lidhje me 

kompetencat e rregullta dhe të zgjeruara të 

konfiskimit, procedura për identifikimin e pasurisë, 

ngrirja dhe ndalimi i pasurisë si dhe procedura e 

konfiskimit pas ngritjes së aktakuzë. 

Në ditën e dytë në veçanti u diskutuan standardet 

ndërkombëtare në gjurmimin e asteteve, planifikimi i 

inteligjencës në gjurmimin e aseteve, gjurmimi i te 

ardhurave nga krimi dhe mandati i Njësisë së 

Inteligjencës Financiare, hetimet e integruara 

financiare në Policinë e Kosovës si dhe  menaxhimi i 

aseteve të sekuestruara dhe konfiskuara. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtar dhe prokurorët 

e nivelit themelor, të apelit si dhe prokurorët special.  
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Tryezë  pune: “ Konfiskimi i aseteve – kompetenca dhe procedura” 

Aktivitetet nga Programi  i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) 



BULETINI 

Me 3 deri 6 mars 2014, në kuadër  të aktiviteteve për  gjyqtarët dhe prokurorët e caktuar  si pika 

kontaktuese në fushën Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar në Çështje Penale, IGJK ka realizuar 

trajnimin katër ditorë me dy grupe të ndryshme të pjesëmarrësve me temë  “Përgatitja vendore lidhur 

me kërkesat ndërkombëtare ligjore”  

Çështjet të cilat janë përfshirë gjatë këtyre sesioneve trajnuese kryesisht kishin të bënin me parimet 

themelore mbi specifikat e ndihmës së ndërsjellët ligjore në përgjithësi e në veçanti në rastet e 

ekstradimit, bastisjes së shtëpisë dhe marrjes në pyetje të dëshmitarëve. Po ashtu janë trajtuar edhe raste 

të transferimit të procedurës penale me ç’rast u dhanë shembuj nga praktika gjermane për studim dhe në 

bazë të këtyre trajnuesit dhanë sqarimet e duhura lidhur me kriteret dhe standardet e pranueshme.  

Si rezultat i këtij trajnimi dolën këto rekomandime:  

Përshkrimi i plotë i fakteve në kërkesën për ndihmë juridike, domosdoshmëria e krijimit të një divizioni 

të veçantë në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë që do të shqyrtoj kërkesat për ndihmë juridike i cili 

duhet të ketë funksionin e mekanizmit të kontrollit dhe këto kërkesa ti shqyrtoj në pikëpamje të 

strukturës, formës e jo në pikëpamje substanciale si dhe  aneksi që do ti shtohet Udhëzuesit për Ndihmë 

Juridike  lidhur me marrëveshjet bilaterale që ka Kosova me shtetet e tjera.   

Në përfundim të këtyre sesioneve trajnuese dedikuar pikave kontaktuese në çështjet e bashkëpunimit 

juridik ndërkombëtar, është përzgjedhur edhe grupi i trajnuesve vendorë (gjyqtarë dhe prokurorë) të 

cilët do kenë përgjegjësinë e dhënies së këshillave tek gjyqtarët dhe prokurorët tjerë  për mënyrën e 

qasjes dhe përpilimit të shkresave dhe kërkesave që kanë të bëjnë me ndihmën juridike.   

Fuqizimi i bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar –Përgatitja vendore lidhur me kërkesat 

ndërkombëtare ligjore 
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BULETINI 

 “Mbrojtja kundër dhunës në familje” 
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Gjatë kësaj tryeze u trajtuan çështjet lidhur 

me: standardet ndërkombëtare ligjore për 

pastrim të parave, veprat penale të pastrimit të 

parave, hetimi i pastrimit të parave, ndjekja 

dhe procedurat gjyqësore lidhur me veprat 

penale të pastrimit të parave.  

Gjithashtu u diskutua për rolin e njësisë për 

inteligjencë financiare dhe subjekteve të tjera 

raportuese, si dhe u zhvilluan diskutime 

interaktive për  raste nga praktika gjyqësore.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë, 

prokurorë të nivelit themelor, prokuror nga 

Prokuroria e Apelit, përfaqësues nga Policia e 

Kosovës si dhe përfaqësues nga Dogana e 

Kosovës.  

 

Më 06 mars 2014, në kuadër  të Programit për  Trajnime të Vazhdueshme është mbajtur  

trajnimi me temën - Mbrojtja kundër dhunës në familje. 

 

Ky trajnim kishte për qëllim të ndihmoj pjesëmarrësit që të dallojnë masat që i shqiptohen kryerësit të 

dhunës, të zbatojnë në mënyrë të drejtë  procedurën për vendosje sipas kërkesave për urdhër mbrojtje 

dhe të interpretojnë drejtë dispozitat për urdhrat dhe masat për mbrojtje. 

 

Gjatë këtij sesioni trajnues u trajtuan format dhe llojet e urdhrave të mbrojtjes, juridiksioni i gjykatave 

në shqyrtimin e kërkesave për urdhër mbrojtje, llojet e masave mbrojtëse që mund të shqiptohen 

bashkë me urdhrin për mbrojtje dhe roli i policisë dhe i gjykatës për sa i përket zbatimit të urdhrit për 

mbrojtje.  

 

Trajnimi u realizua përmes ndarjes në grupe punuese të pjesëmarrësve të cilat u shoqëruan me raste 

studimi  nga praktika gjyqësore. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë e Gjykatës së Apelit dhe gjyqtarët e Gjykatave Themelore. 

Tryezë  pune - “Hetimi i Pastrimit të Parave” 

Më 11 mars 2014, IGJK në bashkëpunim me 

B&S Europe realizoi sesionin trajnues me temë 

Hetimi i Pastrimit të Parave. Qëllimi i këtij 

trajnimi ishte avancimi i  shkathtësive praktike të 

pjesëmarrësve në lidhje me ligjin për 

parandalimin e shpëlarjes së parave dhe forcimi i 

bashkëpunimit në mes të institucioneve që 

luftojnë dukurinë e shpëlarjes së parasë. 



BULETINI 

Më 13 mars 2014, IGJK realizoi tryezën e 

diskutimeve me temë Aspektet e diskriminimit 

sipas perspektives së KEDNJ-së”. 

  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i 

shkathtësive të pjesëmarrësve lidhur me 

aplikimin e nenit 14 të KEDNJ për mos 

diskriminimin si dhe identifikimi i shkeljeve që 

janë bërë në praktikën gjyqësore në Kosovës 

duke i krahasuar ato me praktikën e GJEDNJ.  

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan çështjet si: 

Diskriminimi – standardet evropiane, praktika e 

GJEDNJ, Ligji kundër diskriminimit dhe 

aplikimi i tij nga organet administrative dhe ato 

gjyqësore si dhe u zhvilluan diskutime interaktive për raste nga praktika gjyqësore.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë, prokurorë të nivelit themelor nga te gjitha regjionet e Kosovës 

si dhe bashkëpunëtorë profesional nga regjioni i Prizrenit dhe i Mitrovicës. 

Tryezë  pune - Aspektet e diskriminimit nga perspektiva të KEDNJ-së 
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Fuqizimi i Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar- Konventa Ndërkombëtare për rrëmbimin e 

fëmijëve 

Me 14 mars 2014, IGJK në bashkëpunim me projektin Twining të BE-së realizoi trajnimin 

e radhës lidhur me  Rrëmbimin Ndërkombëtar të Fëmijëve. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte krijimi i 

praktikave më të mira në drejtim të zbatimit të 

drejtë të procedurës në rastet e rrëmbimit 

ndërkombëtar të fëmijëve. 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan aspekte shumë 

të rëndësishme lidhur me të drejtën dhe 

procedurën për rrëmbimin ndërkombëtar të 

fëmijëve, procedurat paralele në dy shtete me 

fokus të veçantë në kthimin dhe paraburgimin.  

Në pjesën e pasdites janë prezantuar raste të 

avancuara studimore që kanë pasur të bëjnë 

me masat e përkohshme në këtë procedurë me 

ç’rast pjesëmarrësit demonstruan shkathtësitë e tyre në zgjidhjen e çështjes ligjore. Përfitues të 

këtij trajnimi ishin gjyqtarët që merren me rastet e rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijëve nga 

Gjykata Themelore e Prishtinës dhe Apelit, bashkëpunëtorët profesional të Gjykatës Themelore 

Prishtinë si dhe zyrtarë nga Ministria e Drejtësisë. 



BULETINI 

Me 17 deri më 19 mars 2014, në kuadër  të 

aktiviteteve për gjyqtarët dhe prokurorët e caktuar si 

pika kontaktuese në fushën Bashkëpunimit Juridik 

Ndërkombëtar në Çështje Penale janë organizuar dy 

sesione trajnimi me dy grupe të ndryshme të 

pjesëmarrësve  me temë “Operimet ndërkufitare me 

metodat moderne të hetimit” 

 

Çështjet të cilat janë trajtuar gjatë këtyre sesioneve 

trajnuese kryesisht kishin të bënin me parimet 

themelore dhe specifikat e ndihmës së ndërsjellët 

ligjore, e në veçanti me metodat e vlerësimit në 

kontest të krimit të organizuar ndërkufitar dhe 

kthimit të aseteve. U diskutua edhe për kërkesat 

ligjore për zbatim të urdhrit për përgjimin e 

telefonatave, agjentët e fshehtë, dërgesat e 

kontrolluara si dhe hetimet e përbashkëta hetimore.   

 

Me rastin e këtij trajnimi u dhanë shembuj nga 

praktika e BE-së lidhur me fletë rreshtimin për 

dëgjimin e dëshmitarit dhe të dyshuarit, për bastisje 

dhe sekuestrim si dhe për vëzhgim telefoni dhe 

angazhimi i agjentëve të fshehur. Lidhur me 

shembujt konkret janë dhënë sqarimet lidhur me 

kriteret dhe standardet e pranueshme.                                                       
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Fuqizimi i bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar –Operimet ndërkufitare me metodat moderne të 

hetimit 



BULETINI 

Më 18 mars 2014, në kuadër  të Programit për  

Trajnim të Vazhdueshëm është realizuar sesioni 

trajnues i radhës me  temën e lartshënuar.  

 

Në këtë trajnim u shtjelluan çështjet lidhur me 

Bashkëpronësinë dhe pronësinë e përbashkët, 

dallimin në mes këtyre formave të pronësisë sa i 

përket përcaktimit të pjesëve ideale. Në veçanti u 

trajtua pasuria e përbashkët martesore dhe pronësia 

e veçantë, kontributi i bashkëshortëve në fitimin e 

pasurisë së përbashkët gjatë jetës së përbashkët - 

kriteret dhe mënyrat e vlerësimit, caktimin vlerës 

dhe pjesëtimin e pasurisë së përbashkët gjatë 

martesës dhe pas pushimit të sajë.  

Trajnimi u realizua përmes diskutimeve interaktive 

dhe rasteve nga praktika gjyqësore. Përfitues të 

këtij trajnimi ishin gjyqtarë nga Gjykata e Apelit 

dhe Gjykatat Themelore nga të gjitha regjionet e 

Kosovës  

 “Bashkëpronësia dhe pronësia e përbashkët, ndarja dhe pjesëtimi” 
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 Shkathtësitë e Përfaqësimit në Gjykim  

Me 20, 21 dhe 22 mars  2014, IGJK realizoi 

trajnimin tre ditorë me temë “Shkathtësitë e 

Përfaqësimit në Gjykim sipas programit NITA”.  

Qëllimi i trajnimi ishte zhvillimi i shkathtësive 

praktike të përfaqësimit gjatë gjykimit të cilat kanë 

të bëjnë me fjalën hyrëse, marrjen në pyetje të 

drejtpërdrejtë dhe të tërthortë, vënien në dyshim, ri

-marrjen në pyetje dhe fjalën përfundimtare. 

Teknika e zbatimit të këtyre çështjeve tani më 

është kërkesë e Kodit të Ri të Procedurës Penale 

të Kosovës.  

Gjatë këtij trajnimi, pjesëmarrësit përmes punës në 

grupe patën rastin të punojnë lidhur me një rast 

praktik dhe të prezantojnë pjesë të caktuara, me 

ç’rast demonstruan shkathtësitë e tyre gjyqësore 

duke u mbështetur në udhëzimet paraprake të 

trajnuesve përmes një gjykimi të simuluar. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët nga 

gjykatat themelore dhe prokurorët nga prokuroritë 

themelore të regjioneve të ndryshme si dhe 

bashkëpunëtor profesional nga gjykatat themelore. 



BULETINI 

Më 25 mars 2014, IGJK realizoi trajnimin me temën 

“Dëshmitarët e mbrojtur dhe dëshmitarët 

bashkëpunues”. Gjatë kësaj tryeze  u trajtuan 

çështjet lidhur me; kërkesat dhe urdhëresat për 

dëshmitarët  e mbrojtur, kërkesat e dëshmitarit 

bashkëpunues dhe realizimi i tyre, përfitimet që do të 

realizoj dëshmitari bashkëpunues si dhe përfitimet e 

prokurorit nga dëshmia e dëshmitarit. Në fokus të këtij 

trajnimi kanë qenë edhe procedurat për dëshmitarë 

bashkëpunues dhe rëndësinë që kanë për zbatimin e 

suksesshëm të hetimeve.   

Trajnimi u shoqërua me raste studimi nga praktika gjyqësore të cilat kishin për qëllim që të 

mbështesnin gjyqtarët dhe prokurorët në evitimin e problemeve të cilat shfaqen në praktikë. 

Përfitues ishin gjyqtarë dhe prokuror të nivelit themelor si dhe bashkëpunëtor profesional. 

 

Tryezë  pune: “Shqyrtimi paraprak i padisë” 
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“Dëshmitarët e mbrojtur dhe dëshmitarët bashkëpunues” 

Më 27 mars 2014, në kuadër  të Programit për  

Trajnim të Vazhdueshëm është realizuar trajnimi 

në lëminë civile me  temë “Shqyrtimi paraprak i 

padisë”. Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i 

njohurive të pjesëmarrësve lidhur me zbatimin e 

drejtë të dispozitave ligjore për marrjen në pyetje,  

vlerësimin e fuqisë provuese të secilës provë dhe 

interpretimin e drejtë të parimit të gjykimit të 

drejtë në procedurë.  

Synim tjetër i trajnimit ishte edhe zgjerimi i 

njohurive të pjesëmarrësve lidhur me përgjegjësitë 

e palës sa i përket barrës së të provuarit. 

Në fokus të trajnimit ishin mjetet provuese, 

këqyrja në vend dhe shkresat, palët, dëshmitarët 

dhe ekspertët si dhe barra e të provuarit. Ndër 

temat tjera të trajtuara ishin edhe prezumimet 

procedurale dhe hartimi i aktvendimeve varësisht 

prej shkaqeve procedurale që ndërlidhen me 

shqyrtimin paraprak të padisë.  

Trajnimi u shoqërua me raste studimi nga praktika 

gjyqësore të cilat kishin për qëllim që të 

mbështesnin gjyqtarët në evitimin e problemeve të 

cilat shfaqen në praktikë. Përfitues të këtij trajnimi 

ishin gjyqtar të gjykatës së apelit dhe gjyqtar të 

nivelit themelor nga të gjitha regjionet e Kosovës. 



BULETINI 

Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK) në bashkëpunim me Intellectual Property Rights System in 

Kosovo-EUIPR me 28 dhe 29 mars 2014 ka mbajtur një seminar lidhur me të drejtën e autorit.  

 

Gjatë këtij seminari u shtjelluan çështjet si: zbatimi i drejtë i Ligjit për të Drejtat e Autorit dhe të 

drejtat tjera të përafërta, roli dhe kompetencat e Zyrës për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat Tjera të 

Përafërta, Politikat  dhe praktikat e Gjykatës së Evropiane të Drejtësisë (GJED) në lëmin e së drejtës 

së autorit, përcaktimi i dëmeve, përjashtimet nga e drejta e autorit dhe Traktati i WIPO-së-Marrakech 

i cili mundëson qasjen e punimeve të publikuara për personat e verbër, me shikim të kufizuar dhe 

pamundësi për të lexuar.  

 

Me këtë rast u trajtua edhe zbatimi i drejt i akteve ndërkombëtare veçmas direktivave evropiane dhe 

dispozitave tjera ligjore lidhur me masat e përkohshme dhe privatësinë, zbatimin e së drejtës së 

autorit në mjedis digjital, origjinaliteti i veprës së autorit, komunikimi me publikun dhe kushtet e 

mbrojtjes së të drejtës së autorit 

 

Ky trajnim u realizua me ekspertë ndërkombëtar me përvojë akademike dhe gjyqësore në lëmin e së 

drejtës së autorit dhe trajnues vendor, ndërsa pjesëmarrës ishin gjyqtarët e departamenteve ekonomike 

dhe administrative në Gjykatën Themelore të Prishtinës dhe Gjykatën e Apelit. 

8 

Trajnim - E Drejta e Autorit 



BULETINI 

Më 20 mars 2014, IGJK në bashkëpunim me 

Agjencinë Kosovare të Pronës realizoi trajnimin 

praktik me kandidatët e gjeneratës së pestë të 

Programit të Trajnimit Fillestar (PTF). 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që kandidatëve për 

gjyqtarë e prokurorë që ndjekin trajnimet në 

PTF, t’iu ofrohet njohuri për punën dhe 

aktivitetet që kryen Agjencia Kosovare e 

Pronës, me       ç‘rast  njohuritë e marra nga ky 

institucion do të ju shërbejnë në të ardhmen 

gjatë praktikës në përmirësimin e kualitetit të 

punës dhe ngritjes së bashkëpunimit në mes 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në njërën anë dhe 

Agjencisë Kosovare të Pronës në anën tjetër. 

Çështjet që u debatuan gjatë trajnimit kishin të 

bëjnë me zgjidhjen e kontesteve pronësore, 

çrregullimet e raporteve pronësore në Kosovë 

pas luftës, migrimi i personave, pamundësia e 

gjykatave që të zgjedhin kontestet në proces të 

rregullt, vendosja e kërkesave dhe zbatimi i 

vendimeve, dëbimi - përfaqësimi në gjykata dhe 

procedurat pas dëbimit si dhe çështje të tjera 

lidhur me pronësinë  me interes për kandidatët. 

Trajnimi u zhvillua me pyetje dhe përgjigje, në 

formë të bashkëbisedimit dhe në fund 

kandidatët trajtuan raste nga praktika e 

agjencisë.  

Pjesëmarrës në trajnim ishin 18 kandidatët për 

gjyqtarë dhe 11 kandidatë për prokurorë. 

Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF) 
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Vizita/trajnimi në Agjencinë Kosovare të 

Pronës 

Më 31 mars 2014, në një seancë të kolegjit në 

Gjykatën e Apelit, morën pjesë kandidatët për 

gjyqtarë dhe prokurorë të cilët po ndjekin trajnimin 

fillestar në Institutin Gjyqësor i Kosovës.  
 

Qëllimi i vizitës në Gjykatën e Apelit ishte që 

kandidatët të përfitojnë profesionalisht dhe ti 

zhvillojnë aftësitë praktike të cilat do ti praktikojnë 

pas emërimit.  
 

Një interesimi i madhë i kandidatëve për praktikën 

tonë gjyqësore u pa me sy të mirë nga ana e 

gjyqtarve me çrast pas përfundimit të seancës, 

kryetari i trupit gjykues dhe gjyqtari referues 

shpjeguan para kandidatëve procedura të reja të 

rregulluara me KPPK. 

Seanca ishte e hapur dhe u mbajt në prani të 

mediave.  

Seanca e Shqyrtimit të Kolegjit në Gjykatën e 

Apelit 



BULETINI 

Trajnim i Trajnuesve – “Zhvillimi i profilit të një trajnuesi modern” 
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Me 28 shkurt dhe 01 mars 2014, IGJK ka realizuar  trajnimin e trajnuesve me temë “Zhvillimi i 

profilit të një trajnuesi modern”. Ky program është realizuar nga trajnuesit IGJK-së me përvojë në 

fushën e trajnimeve gjyqësore. 

 

Synime kryesore të këtij trajnimi ishin zbatimi i drejtë i doracakut për trajnues, zhvillimi i objektivave 

mësimore dhe metodave adekuate të trajnimit interaktiv si dhe hartimi i përmbajtjes së trajnimit (plani 

i zbatimit të trajnimit). 

 

Përfituesit patën rastin që të njoftohen dhe diskutojnë për kriteret dhe kërkesat e përcaktuara në 

doracakun për trajnues të IGJK-së, ku në veçanti u diskutua për afatet kohore të dërgimit të 

materialeve dhe nevojën që trajnuesit të përdorin metodat e mësimit për të rritur gjatë trajnimeve.  

 

Në fokus ishte edhe hartimi i përmbajtjes së trajnimit ku pjesëmarrësit pas hartimit të këtij plani 

prezantuan punën e tyre dhe u komentua si për aspektet e planifikimit të trajnimit siç ishte: 

inkorporimi i rasteve studimore dhe metodave tjera interaktive, menaxhimi i kohës, etj.  

 

Përmes përdorimit të metodave të mësimit për të rritur, u demonstruan teknikat e prezantimit ku 

përfituesit morën instruksione për praktikat më të mira të ligjërimit. Përfitues: Trajnuesit IGJK-së të 

cilët do të angazhohen ne përudhën prill - qershor 2014. 

Aktivitetet tjera 
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Me 10 - 12 mars 2014, IGJK në bashkëpunim me RIPA International, ka organizuar  një 

program trajnimi me temë “Teknikat e Hulumtimit Ligjor”. Ky program është realizuar me një 

agjendë mjaft të pasur në Londër - Mbretëri e Bashkuar. Programi është realizuar me ndihmën 

financiare të Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë. 

Programi kishte për synim  avancimin e mëtutjeshëm të shkathtësive të stafit menaxhues të IGJK-së 

për teknikat efektive të hulumtimit ligjor dhe marrjen e ideve për dizajnimin e programit të 

trajnimeve për hulumtim ligjor për gjyqtarë dhe prokurorë.  

Në kuadër të këtij programi ishin përfshirë sesione trajnuese ndërvepruese me trajnerë nga RIPA 

International, takime me odat e avokatisë të sistemit gjyqësor britanezë me fokus në ofrimin e 

trajnimeve dhe shërbimeve tjera profesionale për avokatët britanezë. E një rëndësie të veçantë ishte 

edhe vizita në Gjykatën Supreme të Mbretërisë së Bashkuar, ku pos që u informuam për 

funksionimin e kësaj gjykate, pjesëmarrësit patën rastin të vizitojnë edhe bibliotekën e saj dhe të 

diskutojnë për mënyrën regjistrimit të materialeve ligjore, përditësimin e koleksioneve etj. Shumë i 

frytshëm ishte edhe prezantimi nga zyrtarët e një prej databazave më të mëdha ligjore në botë 

‘Westlaw’, ku u diskutua për shërbimet e saj, koleksionet e ndryshme dhe format më të përshtatshme 

të abonimit në të. 

Përfitues: Stafi menaxhues i IGJK-së. 
11 

Teknikat e Hulumtimit Ligjor 
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Në kuadër të bashkëpunimit edhe me institucionet tjera me qëllim të ofrimit të mundësisë për 

praktikë, me 20 mars 2014 në Institutin Gjyqësor të Kosovës përfunduan praktikën dy studentë të 

Kolegjit Iliria dhe një studente e Kolegjit UBT. 

Gjatë periudhës dymujore studentët praktikantë patën mundësi të mësojnë për së afërmi punën e 

IGJK-së, të njihen me funksionimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial, të përfitojnë nga pjesëmarrja 

në trajnimet e IGJK-së, si dhe asistuan në përgatitjen e trajnimeve dhe aktiviteteve të ndryshme në 

IGJK. Në të njëjtën kohë filloj praktikën grupi i ri me katër studentë të tjerë nga Fakulteti Juridik i 

UP-së dhe Kolegjit UBT. 

Pas përfundimit me sukses të praktikës, Drejtori i IGJK-së u shpërndau praktikantëve certifikata.   
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Programi për praktikë në Institutin Gjyqësor të Kosovës 



 

Si të na gjeni: 

Nëse keni nevojë për 

më shumë informacion 

ju lutem na kontaktoni 

në : 

Instituti Gjyqesor i   

Kosoves 

 

Rr. "Muharrem Fejza" 

p.n. Prishtinë 

 

Tel:  

+381 38 200 18 679 

+381 38 200 18 660 

+381 38 200 18 667 

infokji@rks-gov.net 

http://igjk.rks-gov.net 

BULETINI 


