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QERSHOR, NR.6 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 01-02 qershor 2015, Instituti Gjyqësor i Ko-
sovës në bashkëpunim me USAID/EROL kanë 

realizuar trajnimin me temë “Udhëheqësia e 
qëndrueshme”. 

Ky trajnim kishte për qëllim avancimin e njo-
hurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve 

pjesëmarrës lidhur me faktorët që shkaktojnë 
stresin që është mjaftë i përhapur në gjyqësor, si 
dhe identifikimi i strategjive përballuese dhe 

proceset mbrojtëse nga stresi, në drejtim të kri-
jimit të një udhëheqësie të qëndrueshme. 

Gjatë këtij trajnimi u prezantuan konceptet për 
zhvillimin e një udhëheqësie të qëndrueshme, 

dimensionet e ekuilibrit të shëndosh  të mendjes 

së trupit dhe shpirtit, që paraqiten si shumë të 
nevojshme në sistemin gjyqësor, duke përfshirë 

këtu edhe strategjitë e menaxhimit të stresit, 
identifikimin e faktorëve të rrezikut dhe të kup-
tuarit psikik për ndryshimin e qëndrueshëm të 

sjelljes. 

Metodologjia e këtij trajnimi ishte në formë të 
debatit interaktiv dhe ushtrimeve praktike, me ç’ 
rast pjesëmarrësit kishin rastin për të identifikuar 

shkallën e stresit në jetën e tyre, fuqitë e tyre dhe 
fushat e rritjes për një ekuilibër të shëndosh të 
mendjes, trupit dhe shpirtit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe pro-

kurorë të nivelit themelor. 

Udhëheqësia e qëndrueshme 

Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme 

(PTV) 

Teknologjia e informacionit, proceset biznesore dhe ligji 

Më 02 qershor 2015, Instituti Gjyqësor i Koso-

vës në bashkëpunim me USAID/CLE ka reali-

zuar trajnimin me temë “Teknologjia e infor-

macionit, proceset biznesore dhe ligji”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte kontributi në aspekt 

të zgjerimit të njohurive lidhur me çështjet e za-

konshme të teknologjisë informative që shfaqen 

në mosmarrëveshjet tregtare dhe kuptimi i nat-

yrës së kontesteve komerciale në këtë fushë të 

cilat janë specifike për rrethanat tona dhe që 

kërkojnë zgjidhje meritore gjyqësore. 

Punimet në këtë trajnim kryesisht u fokusuan në 

trajtimin e koncepteve kryesore lidhur me 

teknologjinë e informacionit, funksionimin e sis-

temit të teknologjisë së informacionit dhe rolin e 

saj në punën e gjyqtarëve në drejtim të qasjes në 

informata të rëndësishme. Gjithashtu u elaborua  

legjislacioni në fuqi që rregullon këtë materie, në 

veçanti u trajtua Ligji për Shërbimet e Shoqërisë 

Informative, Ligji për Parandalimin dhe Lufti-

min e Krimit Kibernetikë dhe Ligji për Komu-

nikimet Elektronike.  

Metodologjia e trajnimit ishte e karakterit inter-

aktiv, me ç’ rast gjyqtarët pjesëmarrës përmes 

pyetjeve dhe diskutimeve ngritën dhe parashtru-

an problemet që hasen në praktikën gjyqësore. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët civilistë 

nga Gjykata Supreme e Kosovës dhe gjyqtarët e 
Gjykatës Themelore Prishtinë - Departamenti 
për Çështje Ekonomike. 
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QERSHOR, NR.6 

BULETINI JANAR, NR. 1

Me 2 qershor, IGJK në bashkëpunim me Këshil-

lin e Evropës realizoi konferencën me temë 

“Liria e Shprehjes dhe Nenin 10 të Konventës 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut”. 

Konferenca në fokus të saj kishte elaborimin e 

lirisë së shprehjes në kontekst të legjislacionit 

vendor, KEDNJ-së dhe jurisprudencës së 

GJEDNJ-së. Në këtë kuadër u analizua e drejta e 

lirisë së shprehjes që garantohet me kushtetutë 

dhe akte tjera ligjore në njërën anë si dhe dety-

rimet dhe përgjegjësitë në ushtrimin e kësaj lirie.     

Në prezantimet e tyre ekspertët ndërkombëtarë 

prezantuan karakteristikat, zhvillimet dhe sfidat 

e jurisprudencës së Gjykatës Europiane të të 

Drejtave të Njeriut lidhur me nenin 10 të Kon-

ventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Në 

veçanti u diskuta për standadardet e Këshillit të 

Evropës lidhur me të drejtën e lirisë së shprehjes 

dhe perspektiva vendore në zbatim të tyre.  

Në kuadër të praktikës gjyqësore vendore nga 

ekspertët vendor u trajtua aplikimi i nenit 10 dhe 

rastet lidhur me mediat në Kosovë.  

Pjesëmarrës në këtë konferencë ishin gjyqtarë 

dhe prokurorë nga të gjitha nivelet si dhe përfa-

qësues të mediave në Kosovë.  

Konferencë mbi Lirinë e Shprehjes dhe Nenin 10 të Konventës 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut 
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Me 09 qershor 2015, Instituti Gjyqësor i Koso-

vës në bashkëpunim me UNHCR ka realizuar 

trajnim me temë “Zbatimi i ligjit për shtetësinë e 

Kosovës, procedurat për fitimin e shtetësisë”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte të kontribuoj në evi-

dentimin dhe evitimin e problemeve praktike 

rreth paqartësive ligjore për mënyrat e fitimit të 

shtetësisë, humbjes, rifitimit dhe çështje tjera që 

ndërlidhen me shtetësinë. 

Fillimisht u trajtua korniza ligjore ndërk-

ombëtare për personat pa shtetësi, në veçanti u 

elaborua Konventa Evropiane mbi Shtetësinë, 

Konventa mbi  Zvogëlimin e Rasteve pa Shtetësi 

dhe Konventa lidhur me Statusin e Personave pa 

Shtetësi. Gjithashtu në këtë fazë u diskutua për 

shkaqet dhe masat e parandalimit të pa sht-

etësisë, mbrojta e personave pa shtetësi dhe roli i 

UNHCR në këtë rrafsh. 

Faza tjetër e këtij trajnimi u fokusua kryesisht në 

trajtimin e legjislacionit vendor lidhur me sht-

etësinë me theks të veçantë u zbërthyen dis-

pozitat e Ligjit për Shtetësinë e Kosovës, që 

ndërlidhen me  rregullimin e  mënyrave të 

fitimit, humbjes dhe rifitimit të shtetësisë në Re-

publikën e Kosovës.  

Në pjesën perfundimtare të trajnimit u shtjelluan 

procedurat për fitimin dhe humbjen e shtetësisë 

dhe afatet për shqyrtimin e kërkesave dhe an-

kesave sipas Ligjit për Shtetësinë. Gjithashtu u 

diskutua në lidhje me inicimin e konfliktit ad-

ministrativ për shtetësi dhe afatet për paraqitjen 

dhe dorëzimin e padisë, mjetet juridike në kon-

fliktet administrative dhe ankesa në procedurën 

administrative gjyqësore.  

Trajnimi u zhvillua në mënyrë interaktive, me ç’ 

rast pjesëmarrësit adresuan problemet praktike 

dhe nevojat për bashkëpunim mes institucioneve 

relevante që janë të ndërlidhura në një formë me 

shtetësinë. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

Gjykatës së Apelit - Departamenti Administrativ, 

gjyqtarë të gjykatave themelore, zyrtarë nga 

MPB-DASHM, si dhe zyrtarë nga CRPK. 

Zbatimi i Ligjit për Shtetësinë e Kosovës, procedurat për fitimin e 

shtetësisë 
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Më 10 qershor 2015, në kuadër të PTV-së, Insti-

tuti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me 

Zyrën e Këshillit të Evropës në Prishtinë ka real-

izuar trajnimin me temë “Standardet më të larta 

kundër diskriminimit”. 

Synimi i trajnimit ishte zgjerimi i njohurive teor-

ike dhe praktike që ndërlidhen me zbatimin e 

drejtë dhe interpretimin uniform të legjislacionit 

për mbrojtjen nga diskriminimi në Kosovë, dhe 

në përputhje me standardet evropiane dhe ndërk-

ombëtare, në mënyrë që të garantohet mbrojtje 

më e mirë për viktimat e diskriminimit. 

Fillimisht në këtë trajnim prezantoi një ekspert 

ndërkombëtar i cili kryesisht u fokusua në prak-

tiken e GJEDNJ-së lidhur me diskriminimin si 

një trajtim paragjykues. Pjesë e rëndësishme e 

prezantimit të tij ishin rastet  praktike studimore 

të cilat i paraqiti në formë të detyrave për 

gjyqtarët dhe prokurorët pjesëmarrës lidhur me 

identifikimin e elementeve diskriminuese. 

Në sesionin e pasdites, punimet u fokusuan në 

zbërthimin e kornizës ligjore dhe strukturës in-

stitucionale vendore për mbrojtjen nga dis-

kriminimi, identifikimin dhe hetimin efektiv të 

krimeve të urrejtjes ndaj pjesëtarëve të 

komunitetit LGBT, me ç‘ rast u potencua nevoja 

për bashkëpunim efikas mes gjyqtarëve, proku-

rorëve, zyrtarëve policor dhe akterëve tjerë so-

cial për mbrojtjen e këtij komuniteti. 

Trajnimi u zhvillua me diskutime interaktive me 

ç’ rast gjyqtarët dhe prokurorët pjesëmarrës  pa-

rashtruan pyetje dhe ngritën diskutime lidhur me 

temat në fokus të trajnimit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e nivelit 

themelor dhe të apelit, prokurorët e nivelit 

themelor si dhe zyrtarë nga Ministria e 

Drejtësisë. 

Standardet më të larta në ndalimin e diskriminimit 
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Më 11 qershor 2015, në kuadër të Programit për 

Trajnime të Vazhdueshme, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës me mbështetjen e UNICEF-it ka reali-

zuar trajnim dy ditor me temë “Mbrojtja e të 

drejtave të fëmijëve në kontestet martesore-

familjare”. 

Qëllimi i këtij trajnimi konsiston në ngritjen e 

kapaciteteve profesionale në kuptimin e drejt të 

rolit aktiv të gjykatës dhe organit të kujdestarisë 

si dhe hetimit me kompetencë të të gjitha rretha-

nave në bazë të cilave duhet të jepet vlerësimi 

dhe vendimi profesional në funksion të mbrojtjes 

së të drejtave të fëmijëve në kontestet martesore.  

Fillimisht u trajtua interpretimi dhe zbatimi i 

drejtë i dispozitave ligjore vendore dhe konven-

tave evropiane për të drejtat e fëmijëve, lidhur 

me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve gjatë pro-

cedurës së shkurorëzimit, kriteret që merr për 

bazë gjykata në rastet e besimit, ruajtjes dhe kuj-

desit ndaj fëmijëve. Gjithashtu u trajtuan ali-

mentacioni, kontaktet me njërin prind në rastet e 

shkurorëzimit dhe vendosja e gjykatës për këto 

raste edhe kur nuk ka kërkesë. 

Gjatë trajnimit u trajtua edhe rrëmbimi ndërk-

ombëtar i fëmijëve, procedimi dhe trajtimi i 

kërkesave për kthim për fëmijën në rastin e 

rrëmbimit, kushtet që duhet plotësuar për tu kon-

sideruar rrëmbim ndërkombëtar i fëmijëve dhe 

fazat e trajtimit të kërkesave. Në kontekst të 

kësaj u diskutua për organet kompetente për 

zhvillimin e procedurës së kthimit të fëmijës, 

procedura gjyqësore dhe ekzekutimi i vendimeve 

për kthimin e fëmijës si dhe përmbajtja e 

kërkesës për kthimin e fëmijës. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e nivelit 

themelor dhe mbrojtësit e viktimave. 

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në kontestet martesore - familjare 

Shqyrtimi fillestar dhe i dytë 

Më 11 qershor 2015, Instituti Gjyqësor i Koso-

vës në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në 

Kosovë, ka realizuar trajnimin me temë 

“Shqyrtimi fillestar dhe i dytë”. 

Qëllimi i trajnimit ishte krijimi i praktikave më 

të mira në drejtim të zbatimit të drejtë të dis-

pozitave që kanë të bëjnë me shqyrtimin fillestar 

dhe të dytë.  

Ky trajnim ishte vazhdimësi e sesionit të parë të 

mbajtur në mars 2015, në të cilin është trajtuar 

“Kërkesa për hedhje të aktakuzës”, ku si rezultat 

i këtij trajnimi u paraqit nevoja e hartimit të 

broshurës për shqyrtimin fillestar dhe të dytë. Në 

këtë trajnim u prezantua përmbajtja e kësaj 

broshure e cila sipas trajnuesit përmbante njo-

huritë elementare për subjektet, veprimet dhe 

afatet procedurale si dhe çështje tjera lidhur me 

këto faza të procedurës. 

Me rastin e këtij trajnimi u dhanë edhe shembuj 

të ndryshëm të paraqitjes së kërkesave dhe 

vendimeve gjyqësore. 

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë, prokuror, 

avokatë, bashkëpunëtorë profesional të 

gjykatave dhe prokurorive si dhe studentë nga 

regjioni i Pejës. 
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Më 16 qershor 2015, IGJK në bashkëpunim dhe 

mbështetje të OSBE-së ka realizuar trajnimin me 

temë “Parimet e Bangalores  për sjellje 

gjyqësore, kuptimi dhe zbatimi”. 

Ky trajnim ishte vazhdimësi e sesionit të mbajtur 

në prill të këtij viti në të cilin është trajtuar Kodi 

i Mirësjelljes Gjyqësore, korniza ligjore, prak-

tikat vendore dhe ndërkombëtare.  

Qëllimi i trajnimit ishte prezantimi i parimeve të 

Bangalores të cilat synojnë të krijojnë standarde 

për sjellje etike të gjyqtarëve dhe të cilat do të 

jenë pjesë e Kodit të ri të Etikës së Gjyqtarëve 

me ndryshimet dhe plotësimet që do të bëhen në 

këtë kod. 

Me rastin e këtij trajnimi u  vunë në pah vlerat 

si: Pavarësia, Paanshmëria, Integritetit, 

Korrektësia, Pabarazia, Kompetenca dhe Zell-

shmëria. Po ashtu janë ofruar edhe raste studimi, 

të cilat përmes punës në grupe identifikuan 

shkeljet etike sipas këtyre parimeve.   

Ky trajnim do të vazhdojë edhe në shtator ku do 

të shërbejë si forum në të cilin do të identifiko-

hen çështjet nga Parimet e Bangalores që nuk 

janë të përfshira në kodin aktual të etikës, për të 

dalë me rekomandime për ndryshimet dhe 

plotësimet e kodit të ri.  

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë, avokatë dhe 

bashkëpunëtorë profesional të gjykatave nga 

regjioni i Gjilanit. 

 

Parimet e Bangalores  për sjellje gjyqësore, kuptimi dhe zbatimi 
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Më 18 qershor 2015, Instituti Gjyqësor i Koso-

vës në kuadër të PTV-së ka realizuar trajnimin 

me temë “Shfrytëzimi i të drejtave në procedurë 

dhe mosrespektimi i gjykatës”. 

Ky trajnim kishte për synim avancimin e shkath-

tësive lidhur me zhvillimin e procedurës kontes-

timore me profesionalizëm dhe efikasitet si dhe 

të ndikoj pozitivisht në punën e gjykatave lidhur 

me respektimin e të drejtave të palëve në proce-

durë por edhe respektimin e gjykatës nga ana e 

palëve dhe pjesëmarrësve tjerë në procedurë. 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan problemet praktike 

të cilat i hasin gjykatat në rastet e zhvillimit të 

procedurës kontestimore, parimet dhe rregullat e 

kësaj procedure, të drejtat dhe obligimet e palëve 

në këtë procedurë të cilat cenojnë integritetin 

dhe autoritetin e gjykatës.  

Në këtë aspekt u shtjelluan edhe veprimet e 

gjykatës në rastet kur palët dhe pjesëmarrësit 

tjerë në procedurë i keqpërdorin të drejtat e tyre 

me qëllim të disiplinimit të tyre dhe pasojat 

ligjore të cilat i bartin në këto raste. 

Trajnimi u zhvillua me diskutime interaktive nga 

ana e gjyqtarëve pjesëmarrës, të cilët diskutuan 

dhe ngritën çështje nga praktika gjyqësore aktua-

le, të cilat u konsideruan  me interes në drejtim 

të realizimit me sukses të punës së tyre. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e nivelit 

themelor. 

Shfrytëzimi i të drejtave në procedurë dhe mosrespek-

timi i gjykatës 
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Më 23 qershor 2015, Instituti Gjyqësor i Koso-

vës realizoj trajnimin për gjyqtarë dhe prokurorë 

me temë “Operacionet ndërkufitare me metodat 

moderne të vlerësimit” në fushën e bash-

këpunimit juridik ndërkombëtarë (BJN).  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte thellimi i njohurive 

të gjyqtarëve dhe prokurorëve me praktikën e 

bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në çështje 

penale në lidhje me metodat moderne të 

vlerësimit të hetimit.  

Në këtë trajnim u elaborua roli i Ministrisë së 

Drejtësisë në bashkëpunimin juridik ndërk-

ombëtar dhe veprimet e gjykatës në BJN me 

ç’rast pjesëmarrësit u njoftuan lidhur me bazën 

ligjore për të ofruar apo kërkuar ndihmë juridike 

ndërkombëtare, realizimin e ndihmës me shtetet 

e huaja si dhe ekstradimin me shtetet që e kanë 

njohur dhe ato që nuk e kanë njohur Republikën 

e Kosovës.   

Në fokus të trajnimit ishte hartimi i kërkesave 

juridike ndërkombëtare dhe hartimi i kërkesave 

vendore për ndihmë të ndërsjellë.  

Trajnimi u zhvillua përmes diskutimeve nga 

pjesëmarrësit për dilemat dhe praktikat në  bash-

këpunimin juridik ndërkombëtar. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë, prokuro-

rë të nivelit themelor dhe bashkëpunëtorë profe-

sional.  

Operacionet ndërkufitare me metodat moderne të vlerësimit 

(BJN) 

Dhuna në familje 

Më 25 qershor 2015, Instituti Gjyqësor i Koso-

vës realizoi trajnimin për gjyqtarë dhe prokurorë 

me temë “Dhuna në familje”.  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i shkath-

tësive profesionale të gjyqtarëve dhe prokuro-

rëve lidhur me masat mbrojtëse kundër dhunës 

në familje, mbrojtjen gjyqësore në kontestet që 

kanë të bëjnë me dhunën në familje si dhe mbro-

jtjen e fëmijëve gjatë procedurës gjyqësore në 

rastet e dhunës në familje.  

Çështjet që u debatuan gjatë trajnimit ishin dis-

pozitat ligjore të Ligjit për Mbrojtjen nga Dhuna 

në Familje (LMDHF), Udhëzimi Administrativ 

Nr. 02/2013 si dhe instrumentet ndërkombëtare 

dhe rajonale që e mbulojnë këtë fushë.  

Gjatë trajnimit çështjet që nxitën diskutime ishin 

kohëzgjatja e masave mbrojtëse, ekzekutimi dhe 

pasojat e mos ekzekutimit të urdhrit për mbrojtje 

si dhe ndërprerja dhe vazhdimi për urdhër mbro-

jtjen emergjente. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë, prokuro-

rë dhe bashkëpunëtor profesional të nivelit 

themelor.  
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Më 26 qershor 2015, Instituti Gjyqësor i Koso-

vës me mbështetjen e projektit “Mbështetje e 

Mëtejme në Reformën për Arsimimin Ligjor” 

EULER II, realizoj trajnimin për gjyqtarë dhe 

prokurorë me temë “Standardet Evropiane dhe 

Ndërkombëtare në Luftimin e Korrupsionit”.  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte ngritja e ka-

paciteteve profesionale të gjyqtarëve dhe proku-

rorëve pjesëmarrës lidhur me Standardet Evropi-

ane dhe Ndërkombëtare për luftimin e Korrup-

sionit. 

Në këtë trajnim u diskutua për përafrimin e 

legjislacionit, veçanërisht përputhshmërinë e 

kuadrit ligjor me konventat penale e civile 

kundër korrupsionit të Këshillit të Evropës dhe 

vënia në zbatim e detyrimeve të Konventës së 

Kombeve të Bashkuara kundër Korrupsionit, si 

dhe Luftimin e Shpëlarjes së Parasë.  

Në fokus të këtij trajnimi ishte thellimi i bash-

këpunimit të vazhdueshëm në mes institucioneve 

brenda vendit si dhe me institucionet homologe 

të vendeve të tjera për luftën kundër korrup-

sionit. Po ashtu u trajtua edhe përgjegjësia e per-

sonave juridik për veprat e korrupsionit dhe roli i 

praktikës gjyqësore në zbatimin e Kodit Penal në 

rastet e korrupsionit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin: prokurorë nga 

Prokuroria Speciale, gjyqtarë, prokurorë e bash-

këpunëtor profesional të nivelit themelor.  

Standardet Evropiane dhe Ndërkombëtare në Luftimin e Korrupsionit 

Markat tregtare 

Më datë 26 qershor 2015, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në bashkëpunim me projektin e finan-

cuar nga BE i zbatuar nga EUIPR, ka mbajtur 

trajnimin dy ditor me temën “Markat tregtare”. 

Qëllimi i këtij trajnimi konsiston në thellimin e 

njohurive tek gjyqtarët lidhur me markat treg-

tare, shenjat që mund të mbrohen si marka treg-

tare dhe sfidat që paraqiten në implementim të 

legjislacionit që rregullon këtë fushë. 

Fillimisht në këtë trajnim gjyqtarët pjesëmarrës u 

njohën me punën dhe sfidat e  Agjencisë për 

Pronësinë Intelektuale - MTI,  procedurat e 

regjistrimit dhe refuzimit për regjistrim të 

markave tregtare, kohëzgjatja e mbrojtjes dhe 

sistemi në përgjithësi i pronësisë intelektuale në 

Kosovë. 

Në vazhdim në këtë trajnim u elaborua 

legjislacioni vendor dhe ndërkombëtar për mar-

kat tregtare, rastet e shkeljeve të markave treg-

tare, koncepti ligjor dhe faktorët për gjasat e 

konfuzionit te publiku relevant dhe procedura që 

zhvillohet pranë gjykatës lidhur me zgjidhjen e 

këtyre rasteve. Pjesëmarrësit u ndan në grupe 

dhe punuan lidhur me dy raste praktike të 

kundërshtimit të markave tregtare dhe vlerësimit 

të gjasave për konfuzion. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë pranë 

Gjykatës Themelore në Prishtinë- departamenti 

administrativ dhe zyrtarë nga Agjencia e 

Pronësisë Intelektuale-MTI. 
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Vizitë studimore për Anëtaret e gjyqësorit të Kosovës organizuar në 
bashkëpunim me Qendrën për Studime Gjyqësore në Portugali 

Aktivitetet Tjera 

Nga 1 deri 5 qershor 2015 Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në bashkëpunim me Qendrën për Stu-

dime Gjyqësore në Portugali, të përkrahur nga 

projekti “Mbështetje Reformës së Arsimit Ligjor 

në Kosovës” - një projekt i financuar nga Bash-

kimi Evropian, organizuan një vizitë studimore 

për përfaqësuesit më të lartë të gjyqësorit dhe 

prokurorisë së Republikës së Kosovës. 

Kjo vizitë kishte për qëllim ngritjen e bash-

këpunimit në mes të institucioneve të gjyqësorit 

dhe prokurorisë së Republikës së Portugalisë dhe 

Republikës së Kosovës. Vizita gjithashtu kishte 

si qëllim ngritjen e bashkëpunimit në mes in-

stitucioneve trajnuese të dy vendeve në shërbim 

të ngritjes së kapaciteteve të gjyqtarëve, proku-

rorëve dhe kandidatëve për gjyqtarë dhe proku-

rorë.  

Gjatë kësajë vizite u realizuan takime dhe vizita 

në Qendrën për Studime Gjyqësore, Këshillin 

Gjyqësor, Gjykatën Supreme, Gjykatën 

Kushtetuese, Prokurorinë e Përgjithshme  dhe 

Këshillin e Lartë Prokurorial të Republikës së 

Portugalisë. Gjithashtu, për tu njoftuar më për së 

afërmi me punën e gjykatave dhe prokurorive të 

Portugalisë u vizitua edhe një gjykatë dhe një 

prokurori e instancës së parë në qytetin Setubal, 

në afërsi të Lisbonës. 

Në programin e kësaj vizite përfshihej diskutimi 

lidhur me kompetencat dhe organizimin e sis-

temit gjyqësor, prokurorial dhe atij kushtetues të 

Republikës së Portugalisë. Në këtë kuadër 

pjasmarrësit e vizitës patën rastin të njihen me 

sistemin e rekrutimit, vlerësimit dhe disciplinim-

it të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikësn 

e Portugalisë.  

Me rëndësi të veçantë ishte diskutimi për kom-

petencat e Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokuro-

rial, Gjykatës Supreme, Prokurorisë së Përgjith-

shme dhe Gjykatës Kushtetuese portugeze. 

Ndërsa gjatë qendrimit në qendrën trajnuese por-

tugeze u diskutua për strukturën dhe kompeten-

cat e kësaj qendre, procesin e rekrutimit të kan-

didatëve për gjyqtarë dhe prokurorë, përfshirë 

organizimin e provimit hyrës dhe trajnimit filles-

tar.  

Zyrtarë të ndryshëm të qendrës trajnuese portu-

geze prezantuan përvojat e tyre edhe lidhur me 

organizimimin e trajnimit të vazhdueshëm të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve, zhvillimin e 

kurrikulave trajnuese si dhe metodologjinë tra-

jnuese, përfshirë mësimin në distancë (e-

learning). 

Në përfundim të vizitës, zyrtarë të Qendrës për 

Studime Gjyqësore e Portugalisë dhe Drejtori i 

Institutit Gjyqësor të Kosovës u pajtuan që së 

shpejti të nënshkruajnë një marrëveshje bash-

këpunimi, për mbështetje të programeve të 

shkëmbimit dhe trajnimit për gjyqësorin dhe pro-

kurorinë e dy vendeve.   

Pjasmarrës në këtë vizitë ishin; Kryetari i 

Gjykatës Supreme, Kryeprokurori i Shtetit, Kry-

etari i Gjykatës së Apelit, Kryetari i Këshillit 

Drejtues dhe Drejtori i IGJK-së, anëtarë të 

KGJK-së dhe KPK-së. Pjasë e delegacionit ishte 

edhe udhëheqësja e projektit të BE-së që 

mbështeti organizimin e kësaj vizite. 
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Instituti Gjyqësor i Kosovës ka marrë pjesë në 

Konferencën Vjetore me temë “Bashkëveprimi 

në mes të profesionistëve ligjor dhe profesion-

istëve tjerë” e organizuar nga Programi i Këshil-

lit të Evropës për Edukimin e Profesionistëve 

Ligjor për të Drejtat e Njeriut (HELP) e cila 

është mbajtur me datë 4-5 qershor 2015 në Stras-

bourg. 

Në këtë konferencë e cila u përshëndet nga 

Udhëheqësi i Këshillit të Ministrave, Sekretari i 

Përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Kryetari i 

Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, dhe 

përfaqësues tjerë të departamenteve të Këshillit 

të Evropës, fokusi kryesor ishte identifikimi i 

sfidave dhe mundësive të bashkëveprimit të 

profesionistëve ligjor dhe profesionistëve tjerë 

me qëllim të organizimit të trajnimit të va-

zhdueshëm të përbashkët.   

Nga të gjitha diskutimet doli vlerësimi se roli i 

institucioneve trajnuese në zhvillimin e bash-

këpunimit profesional në mes profesionistëve 

ligjor dhe profesionistëve tjerë është krucial, dhe 

kërkohet që këto institucione të veprojnë me 

këmbëngultësi si palë të treta në mes të këtyre 

profesionistëve, me qëllim të përmirësimit të 

punës së tyre në funksion të respektimit të të 

drejtave të njeriut, për faktin se trajnimet e mira 

nënkuptojnë vendime gjyqësore të mira. 

Qasja multidisiplinare në zhvillimin e program-

eve të trajnimit dhe përfshirjen e profesionistëve 

të ndryshëm, për institucionet trajnuese është 

shumë sfiduese, prandaj nëpërmjet kësaj konfer-

ence do të synohet që këto sfida të tejkalohen u 

vlerësua gjatë konferencës.  

Pjesëmarrësit duke punuar në grupe patën 

mundësinë që të japin kontributin e tyre që të 

identifikohen sfidat kryesore, të identifikojnë 

nevojat për trajnime për përfshirjen në 

kurrikulën trajnuese të Programit HELP, të 

propozojnë formatin e trajnimeve si dhe të iden-

tifikojnë sfidat dhe nevojat për trajnime të profe-

sionistëve tjerë në raport me profesionistët ligjor 

lidhur me temat; profesionistët ligjor dhe bioeti-

ka, profesionistët ligjor dhe media, profesionistët 

ligjor dhe azili e refugjatët si dhe profesionistët 

ligjor dhe lufta kundër keqtrajtimit mjekësor. 

Në konferencë u prezantua edhe puna e Pro-

gramit HELP, kurrikulat e zhvilluara, kurset tra-

jnuese të zhvilluara dhe të organizuara në vende 

të ndryshme, trajnimet për metodologjinë tra-

jnuese përfshirë edhe trajnimet në distancë (e-

learning) dhe u kërkua që këto kurrikula të përf-

shihen në kurrikulat kombëtare për trajnimin e 

profesionistëve ligjor dhe profesionistëve tjerë, 

të secilit vend pjesëmarrës në konferencë.      

Konferenca Vjetore e Programi i Këshillit të Evropës për Edukimin 
e Profesionistëve Ligjor për të Drejtat e Njeriut (HELP) 
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Nga data 1-5 qershor 2015, IGJK në bash-

këpunim me projektin e financuar nga BE 

"Mbështetje e Mëtejme në Reformën e Edukimit 

Ligjor të Kosovës" EULER II, për herë të parë 

ka realizuar kursin hyrës për stafin administrativ 

të prokurorive. 

Qëllimi i trajnimit ishte ngritja e performancës 

së stafi administrativ të prokurorive, ndërtimin e 

aftësive dhe kapaciteteve të tyre profesionale, 

njoftimi me informacion të përgjithshëm në 

lidhje me strukturën dhe administrimin e sistem-

it gjyqësor e prokurorial, parimet dhe detyrat 

kryesore në kryerjen e përgjegjësive administra-

tive në kuadër të sistemit dhe nxitjen e cilësisë 

së shërbimeve të ofruara nga pjesëtarët e admin-

istratës. 

Gjatë pesë ditë trajnimi të kursit hyrës janë tra-

jtuar këto tema: Hyrje në sistemin gjyqësor të 

Kosovës, parimet dhe rregullimi Kushtetues, 

legjislacioni dhe institucionet, shqyrtimi i 

shkurtër i reformës gjyqësore në aspektin histor-

ik (pas vitit 1999) dhe ndryshimet e fundit 

legjislative që kanë të bëjnë me strukturën dhe 

funksionimin e sistemit gjyqësor dhe prokurori-

al, hyrje në administratën gjyqësore/

prokuroriale - legjislacioni përkatës, funksionet 

dhe përgjegjësitë.. Kodi i Etikës dhe sjelljes 

profesionale, qasja në informacion, konfiden-

cialiteti i të dhënave dhe informacioni i klas-

ifikua dhe mbrojtja e të dhënave (aktet përkatëse 

ligjore, aspektet praktike), koncepti i 

"Shërbimeve të Orientuara në Cilësi " dhe në 

shërbim të qytetarëve, si dhe hyrje në planif-

ikim, menaxhim, menaxhimin e kohës dhe stre-

sit. 

Pas secilës pjesë teorike trajnimi është karakteri-

zuar me punën në grupe të pjesëmarrësve. 

Përfitues të trajnimeve hyrëse ishin 41 zyrtarë të 

ndryshëm të prokurorive duke përfshirë Zyrtar 

ligjor, Mbrojtës  të viktimave, Zyrtar financiar, 

Zyrtar i arshivës, Teknik të IT, Referent, 

Përkthyes. 

Kursi hyrës për stafin administrativ të prokurorive 
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Me datën 11 dhe 12 qershor 2015, Instituti 

Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me 

USAID/EROL ka organizuar Trajnimin për Tra-

jnues lidhur me “Zhvillimin e avancuar të pro-

gramit për trajnues”.  

Ky trajnim synim kryesor kishte avancimin e 

aftësive dhe strategjive të mësimdhënies së tra-

jnuesve gjyqësor dhe udhëheqësve programor 

në IGJK. Ky trajnim ishte me dobi për 

pjesëmarrësit duke i aftësuar ata në hartimin e 

programeve trajnuese dhe zhvillimin e aftësive 

të avancuara për trajnime që do të organizohen 

për gjykatës dhe prokurorë në IGJK.  

Në trajnim u shpjeguan edhe strategji dhe 

metoda të mësimdhënies të bazuara në përvojë 

që përdoren zakonisht në sistemet gjyqësore të 

shteteve më të zhvilluara. U shpjeguan dhe u 

demonstruan praktikisht metodat e mësim-

dhënies siç janë simulimet, aktrimi, diskutimet 

në grupe, studimi i rasteve, prezantimet dhe llo-

jet e ndryshme të punës në grupe, dialogu 

sokratik me të gjitha nuancat e tij. 

Me peshë dhe rëndësi për punën e ardhshme të 

trajnuesve ishin edhe shpjegimi dhe ilustrimi i 

rregullave të avancuara të diskutimit bashkëko-

hor, metoda e rrethit të zërave, citatet kon-

firmuese dhe kundërshtuese, debati kritik dhe 

shkathtësitë e diskutimit. Gjatë gjithë trajnimit u 

demonstruan edhe qasjet sfiduese të të rriturve 

për të hulumtuar në mënyrë alternative të të 

menduari. 

Përfitues në këtë trajnim ishin stafi i IGJK-së që 

merren me zhvillimin e programeve trajnuese.  

Trajnimi për Trajnues “Zhvillimi i avancuar i programit për trajnues” 

Zhvillimi i programit trajnues për administrimin e e gjykatave  

Me 8-10 qershor 2015, IGJK në bashkëpunim 

me programin e USAID-it, EROL, ka realizuar 

punëtorinë për zhvillimin e programit trajnues 

për administrimin e gjykatave.  

Qëllimi i punëtorisë ishte zhvillimi i konceptit të 

kurseve për administrimin e gjykatave, siç janë: 

menaxhimi i rrjedhës së lëndëve, financat, 

standardet e performances, planifikimi strate-

gjik, udhëheqja, hulumtimi, etika dhe resurset 

njerëzore.  

Në këtë kuadër pjesëmarrësit u angazhuan që 

krahas zhvillimit të konceptit për secilin kurs të 

zhvillojnë edhe objektivat e përgjithshme dhe 

temat që do të trajtohen përfshirë edhe kohëzg-

jatjen e kursit.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin përfaqesues të 

IGJK-së, SKGJK-së dhe gjyqtarë. 
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Me 15 qershor 2015, Drejtori i Institutit 

Gjyqësor të Kosovës mori pjesë në takimin e 

Asamblesë së Përgjithshme të Rrjetit Evropian 

të Qendrave për Trajnim Gjyqësor (EJTN) i cili 

u mbajt në Riga të Latvisë. Rrjeti EJTN është 

një forum me përbërje të vetëm shteteve anëtare 

të Bashkimit Evropian. Megjithatë ky rrjet pra-

non edhe antarë vëzhgues dhe bashkëpunon 

edhe me institucione, mandati i të cilëve lidhet 

me zhvillimin e gjyqësorit.  

Në agjendë të këtij takimi, ndër të tjera është 

edhe shqyrtimi i aplikacionit të IGJK-së për 

antarësim në ndonjë nga format e pranueshme 

për rrjetin. Me këtë rast drejtori i IGJK-së bëri 

një prezantim të arsyeve dhe qëllimit të ap-

likimit si dhe prezantoj punën dhe të arriturat e 

Institutit Gjyqësor të Kosovës. Ai theksoj se, 

IGJK sot ka shënuar partneritet me shumë in-

stitucione trajnuese ne Evropë dhe më gjerë, 

partneritet i cili ka bërë që IGJK të njihet si in-

stitucion i cili aplikon standarde të larta në zba-

tim të mandatit për trajnim gjyqësor. 

Pjesëmarrja e IGJK-së në këtë takim dhe në 

përgjithësi përpjekjet për antarësim të IGJK-së 

në rrjetin EJTN është duke i mbështetur Projekti 

i BE-së “Mbështetje Reformave për Arsimim 

Ligjor në Kosovë”. 

Përpjekjet e Institutit Gjyqësor të Kosovës për Integrim në EJTN 

Tryezë pune “Planifikimi i orientimeve strategjike“ 

Me 18-21 qershor 2015, IGJK ka organizuar një 

tryezë pune me stafin të cilët merren me 

udhëheqjen, planifikimin, koordinimin dhe 

menaxhimin e IGJK-së dhe të gjitha aktiviteteve  

trajnuese dhe administrative. 

Qellimi i tryezës ishte vlerësimi i punës së IGJK

-së për vitin 2014, sfidat dhe përcaktimet për 

vitin 2015. Në këtë kuadër u prezantuan zhvilli-

met dhe sfidat të cilat i kanë karakterizuar pro-

gramet e IGJK-së dhe propozimet për tejkalimin 

e tyre. U diskutua edhe për mundësinë e përf-

shirjes së profesionistëve tjerë në programet tra-

jnuese të IGJK-së dhe për ngritjen e metod-

ologjisë trajnuese.  

Për më tepër u analizuan aktet nënligjore aktua-

le të IGJK-së, nevoja për amandamentim të tyre 

dhe mundësia e nxjerrjes së akteve tjera. Një 

çështje tjetër me rëndësi ishte edhe koordinimi i 

punës me donatorë dhe mundësia e përfitimit në 

kryerjen e aktiviteteve të IGJK-së. 

Në bazë të prezantimeve të pjesëmarrësve dhe 

përfundimeve të nxjerra, u hartua një plan pune 

i IGJK-së për periudhën korrik – dhjetor 2015.  
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Kursi hyrës / moduli dy për stafin administrativ të prokurorive 

Nga data 22-24 qershor 2015, IGJK në bash-

këpunim me projektin e financuar nga BE 

"Mbështetje e Mëtejme në Reformën e Edukimit 

Ligjor të Kosovës" EULER II,  ka realizuar tra-

jnimet nga kursi hyrës në modulin dy për stafin 

administrativ të prokurorive. 

Qëllimi i këtyre trajnimeve ishte që edhe me 

tutje të vazhdohet në ngritje e performancës së 

stafit administrativ të prokurorive, ndërtimin e 

aftësive dhe kapaciteteve të tyre profesionale 

dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve të ofruara 

nga pjesëtarët e administratës. 

Gjatë tri ditë trajnimi të kursit hyrës në modulin 

e dytë janë trajtuar këto tema: hyrje në punën e 

gjykatave dhe prokurorive; struktura, organo-

gramet; kategoritë e stafit administrativ dhe të 

drejtat e detyrimet e tyre si dhe komunikimi i 

brendshëm dhe i jashtëm dhe puna në ekip.  

Në ditën e dytë janë trajtuar rregullat dhe rreg-

ulloret kryesore për menaxhimin e rrjedhës së 

lëndëve, prezantimi i llojeve të regjistrave dhe 

dokumenteve të mirëmbajtura nga stafi adminis-

trativ; rregullat dhe mostrat. Ndërkaq në ditën e 

tretë janë vënë në pah specifikat e punës në 

çështjet penale dhe çështjet administrative; llojet 

e rasteve, aktet gjyqësore dhe seancat gjyqësore, 

procedurat gjyqësore dhe detyrat përkatëse të 

personelit administrativ, dërgimi i thirrjeve si 

dhe afatet. 

Pas secilës pjesë teorike trajnimi është karakteri-

zuar me punën në grupe të pjesëmarrësve. 

Përfitues të trajnimeve hyrëse ishin 41 zyrtarë të 

ndryshëm të prokurorive duke përfshirë Zyrtar 

ligjor, Mbrojtës të viktimave, Zyrtar financiar, 

Zyrtar i arshivës, Teknik të IT, Referent, 

Përkthyes. 

Në fund të trajnimit pjesëmarrësve ju shpërndan 

certifikata. 
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Takim përgatitor  
“Rrjeti i Institucioneve të Trajnimit Gjyqësor të Ballkanit Perëndi-

mor”  

Me 23 qershor 2015, në Sarajeve të Bosnjë Her-

cegovinës u mbajt takimi i parë përgatitor për 

institucionet e trajnimit gjyqësor të Ballkanit 

perëndimor. 

 Kjo ngjarje u përcoll me pjesëmarrje të institu-

cioneve trajnuese të Shqipërisë, Bosnje Herce-

govinës, Kosovës, Malit të Zi dhe Serbisë.  

Synimi i këtij takimi ishte që të diskutohet për 

formatin e bashkëpunimit aktual dhe 

shkëmbimit të ideve për bashkëpunimin në të 

ardhmen. Gjatë takimit përfaqësuesit e instituci-

oneve trajnuese i prezantuan strukturat dhe man-

datet e institucioneve të tyre gjyqësore duke i 

përfshirë programet e trajnimeve, projektet, 

planet vjetore dhe vizionin për zhvillimin e sis-

temeve përkatëse gjyqësore.  

Me këtë rast u diskutua edhe për propozimet e 

ndryshme dhe idetë e rrjetit për të ardhmen 

(aktivitetet rajonale, anëtarët/ vëzhguesit, fushat 

e bashkëpunimit etj.  

Në këtë takim Kosova u përfaqësua nga Drejtori 

i IGJK-së dhe një anëtare e KGJK-së.  




