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PRILL, NR.4 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 01 prill 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës në 

kuadër të PTV-së ka realizuar trajnimin me temë 

“Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe 

hetimit”. 

Ky trajnim kishte për synim të ndihmoj 

pjesëmarrësit në njohjen e kornizës ligjore e cila 

përcakton mënyrën e lëshimit të masave të 

fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit, 

vlerësimin e kushteve për lëshimin e këtyre 

masave, hartimin e urdhrave për zbatim të këtyre 

masave dhe përmbajtjen e kërkesës për marrjen e 

këtyre urdhrave. 

Gjatë këtij trajnimi u trajtua rëndësia e këtyre 

masave dhe zbatimi i tyre në praktikë, personat e 

autorizuar për lëshimin e këtyre masave, llojet e 

masave dhe fazat e hetimit gjatë të cilave ato 

mund të autorizohen.  

Në këtë rrafsh u elaboruan kompetencat e poli-

cisë, prokurorit të shtetit dhe gjyqtarit të proce-

durës paraprake. 

Çështje tjera që u diskutuan ishin raportimi i zyr-

tarit, që aplikon masën e tillë, tek gjyqtari i pro-

cedurës paraprake dhe përgjigja e tij me shkrim, 

përdorimi i transkripteve si provë në procedurën 

paraprake dhe selektimi i materialeve të 

përgjuara për përdorim të vetëm atyre materi-

aleve që lidhen me çështjen për të cilën është 

lëshuar urdhri. 

Me këtë rast u potencua nevoja për pajisje të 

nivelit më të lartë për zbatim të drejtë dhe të 

suksesshëm të këtyre masave. 

Metodologjia e trajnimit ishte një kombinim i 

teorisë dhe rasteve praktike të parashtruara nga 

trajnuesit me qëllim të kontributit në unifikimin 

e praktikës gjyqësore lidhur me këtë fushë. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe pro-

kurorët e nivelit themelor. 

Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit 

Aktivitetet nga programi i Trajnimeve të Vazhdueshme (PTV) 
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PRILL, NR.4 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 02 prill 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës ka 

realizuar trajnimin me temë “Procedurat penale 

alternative që mundësojnë efikasitet 

(ndërmjetësimi dhe pezullimi i përkohshëm i 

procedurës)”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte thellimi i njohurive 

të gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur me zbati-

min e procedurave alternative dhe inkurajimi i 

tyre për aplikimin e këtyre procedurave kurdo që 

është e mundur si dhe ngritja e efikasitet në 

zgjidhjen e lëndëve në një kohë sa më të 

shkurtër. 

Punimet në këtë sesion trajnues u fokusuan në 

trajtimin e kornizës ligjore vendore që e rreg-

ullon këtë fushë, ndërmjetësimin dhe anët 

pozitive të tij, referimin e një çështje penale në 

ndërmjetësim nga ana e prokurorit si dhe pezulli-

mi i përkohshëm i procedurës. 

Gjithashtu u elaborua negocimi i marrëveshjes 

për pranimin e fajësisë, inicimi i negociatave dhe 

kushtet kur mund të negociohet marrëveshja për 

pranimin e fajësisë. 

Gjatë këtij trajnimi në veçanti u trajtua 

marrëveshja për pranimin e fajësisë, përmbajtja e 

marrëveshjes si dhe roli i gjykatës, paraqitja e 

marrëveshjes dhe procedura që zhvillohet para 

gjykatës ku marrëveshja shqyrtohet në një 

seancë dëgjimore. Po ashtu u ngrit për diskutim 

tërheqja e marrëveshjes dhe pasojat e saj dhe e 

drejta e palëve për ankesë nëse vendimi i 

gjykatës i kalon kufijtë e marrëveshjes në lidhje 

me dënimin e shqiptuar. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe pro-

kurorët  e nivelit themelor. 

Procedurat penale alternative që mundësojnë efikasitet  

(ndërmjetësimi dhe pezullimi i përkohshëm i procedurës) 
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PRILL, NR.4 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 07 prill 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës në 

kuadër të PTV-së ka realizuar trajnimin me temë 

“Trafikimi me njerëz dhe kontrabandimi me mi-

grantë”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte ngritja e ka-

paciteteve profesionale në gjyqësor në mënyrë 

që gjyqtarët dhe prokurorët të ngrisin efikasitetin 

dhe efektivitetin në luftën kundër kryesve të ve-

prave penale të trafikimit me njerëz dhe konra-

bandimit me migrantë. 

Në trajnim u trajtua korniza ligjore vendore dhe 

ajo ndërkombëtare që rregullon këtë fushë, ve-

prat penale të trafikimit me njerëz dhe konta-

bandimit me migrantë si dhe identifikimi i ele-

menteve të këtyre veprave penale. 

Gjatë diskutimeve gjithashtu u shtjelluan dal-

limet dhe ngjashmëritë në mes të trafikimit me 

njerëz dhe kontrabandimit me migrantë si dhe 

mënyrat për parandalimin e këtyre veprave të 

cilat janë vazhdimisht në rritje. 

Trajnimi u zhvillua në mënyrë interaktive 

përmes diskutimeve për sfidat dhe problemet të 

cilat pjesëmarrësit i hasin në praktikën 

gjyqësore. Në pjesën e fundit të trajnimit, 

pjesëmarrësit u ndanë në grupe punuese ku 

punuan dy raste praktike të parashtruara nga tra-

jnuesit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe pro-

kurorët pranë gjykatave dhe prokurorive 

themelore. 

Trafikimi me njerëz dhe kontrabandimi me migrantë 
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PRILL, NR.4 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 08 prill 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës në 

bashkëpunim me Thomson Fondation ka reali-

zuar trajnimin me temë “Mbrojtja e të dhënave të 

personave ndaj të cilëve zhvillohet procedura 

penale dhe burimeve të informacionit të 

gazetarisë”. 

Ky trajnim i realizuar kishte për synim të avan-

coj njohuritë profesionale të pjesëmarrësve  

lidhur me zbatimin e praktikave më të mira në 

trajtimin e të dhënave personale të personave 

ndaj të cilëve zhvillohet procedura penale dhe 

njohjen me praktikat gjyqësore të Gjykatës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

Në këtë trajnim u trajtua Ligji për Mbrojtjen e 

Burimeve të Gazetarisë dhe roli i Agjencisë për 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale në mbrojtjen e 

informacionit personal.  

Në këtë trajnim prezantoi edhe një eksperte 

ndërkombëtare e cila u fokusua në trajtimin e 

praktikës gjyqësore dhe standardeve të Gjykatës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut me qëllim të 

informimit të pjesëmarrësve me praktikat më të 

mira në lidhje me mbrojtjen e të dhënave dhe 

burimeve dhe përfshirja e këtyre praktikave në 

praktikën gjyqësore aktuale vendore. 

Roli dhe rëndësia e Gjykatës Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut në lirinë e shprehjes dhe shtypit 

të lirë, roli i mediave dhe kufijtë të cilat ato 

duhet ti respektojnë lidhur me lirinë e shprehjes 

dhe ndikimi i shtetit në mbrojtjen e burimit ishin 

tema që po ashtu u trajtuan gjatë trajnimit.Në 

këtë kontekst u trajtuan edhe urdhri nga ana e 

gjykatës për zbulimin e burimit të informacionit 

dhe urdhri për shpalosje të dokumenteve kur 

ekziston interesi i madh i publikut lidhur me 

çështje të caktuara. 

Pjesëmarrësit u ndanë në grupe punuese dhe 

zhvilluan simulime të gjykimit pranë Gjykatës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut për dy raste 

studimore të përcaktuara nga trajnuesit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë, prokuro-

rë,  avokatë, anëtarë të Komisionit të Pavarur të 

Mediave, anëtarë të Këshillit të Mediave të 

Shkruara dhe përfaqësues nga BIRN. 

Mbrojtja e të dhënave të personave ndaj të cilëve zhvillohet procedura 

penale dhe burimeve të informacionit të gazetarisë 
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PRILL, NR.4 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 14 prill 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës në 

bashkëpunim me programin për legjislacion 

komercial të USAID (CLE), ka realizuar trajni-

min për gjyqtarë me temë “Kontratat e ndërtimit 

dhe kontestet ekonomike”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte thellimi i njohurive 

të gjyqtarëve si në aspektin teorik ashtu edhe në 

atë praktik lidhur me përkufizimin në mënyrë të 

qartë të akteve normative në fushën e ndërtimit 

dhe zbatimin praktik të dispozitave ligjore që e 

rregullojnë këtë fushë. 

Në fokus të këtij trajnimi ishte elaborimi i  

kornizës legjislative vendore me theks të veçantë 

Ligji i Ndërtimit, krahasimet me ligjin e 

mëparshëm të ndërtimit, Ligji për Trajtimin e 

Ndërtimeve pa Leje dhe Ligji për Planifikimin 

Hapësinor. 

Në kuadër të trajnimit po ashtu u trajtuan leja 

ndërtimore dhe fazat e saj, afati për përgjigje të 

organeve kompetente në kërkesën e palëve për 

pajisje me leje të ndërtimit, pasojat e mos re-

spektimit të këtij afati dhe e drejta e palëve për 

mjetin juridik, taksat për leje ndërtimore dhe in-

spektimet në përfundim të fazave të ndërtimit, 

trajtimi i ndërtimeve pa leje, procesi i legalizimit 

dhe roli i gjykatës në këtë procedurë. 

Në këtë trajnim prezantoi një eksperte nga 

SHBA, e cila ishte gjithashtu pjesë e grupit 

punues në hartimin e Ligjit për Ndërtim në Ko-

sovë, me ç’ rast gjyqtarët pjesëmarrës, në çdo 

fazë të trajnimit, patën rastin të diskutonin dhe 

parashtronin pyetje për çështje të cilat kishin in-

teres.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e fushës 

civile nga Gjykata Supreme e Kosovës, gjyqtarë 

pranë Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës 

Themelore Prishtinë- Departamenti për Çështje 

Ekonomike. 

Kontrata e ndërtimit dhe kontestet ekonomike 
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PRILL, NR.4 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 21 prill 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës, 

në kuadër të PTV-së ka realizuar trajnimin lidhur 

me temën “Provat, pranueshmëria  e tyre”. 

Qëllimi i trajnimit ishte ngritja e kapaciteteve 

profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve 

pjesëmarrës lidhur me mënyrën e sigurimit të 

provave në procedurën hetimore-paraprake me 

qëllim të efektivitetit të prokurorit në rastin e 

ngritjes së aktakuzës dhe gjyqtarit kur vlerëson 

dhe merr vendimin. 

Gjatë trajnimit u trajtuan dispozitat ligjore që 

rregullojnë këtë fushë, provat e pranueshme dhe 

të pa pranueshme dhe dallimi në mes tyre, 

kushtet ligjore që parashihen për të bërë një 

provë të papranueshme dhe procedura për shpall-

jen e provës së pa pranueshme si para ngritjes së 

aktakuzës po ashtu edhe procedura për shpalljen 

e provave të papranueshme pas ngritjes së ak-

takuzës si dhe rastet kur pohimi duhet 

mbështetur me prova tjera. 

Gjithashtu u ebaboruan format e aktvendimit për 

shpalljen e provave të papranueshme dhe e drejta 

në ankesë kundër këtij aktvendimi, kundërshtimi 

i provave dhe seanca për shqyrtimin e këtyre 

kundërshtimeve si dhe afati për paraqitjen e 

kundërshtimit. 

 

Metodologjia e trajnimit ishte e kombinuar, me 

ligjërim teorik dhe raste nga praktika gjyqësore, 

me ç’ rast gjyqtarët dhe prokurorët pjesëmarrës 

diskutuan për temat e trajtuara në këtë trajnim. 

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarët dhe prokuro-

rët pranë gjykatave dhe prokurorive themelore 

dhe të apelit. 

Provat, pranueshmëria e tyre 
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PRILL, NR.4 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 23 prill 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës, 

në kuadër të PTV-së ka realizuar trajnimin me 

temë “Procedura penale ku përfshihen kryerës 

me çrregullime mendore”. 

Qëllimi i trajnimit ishte avancimi i shkathtësive 

profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

zbatimin e drejtë të procedurave specifike tek 

rastet ku përfshihen kryerës të veprave penale 

me çrregullime mendore si dhe në kuptimin e 

kushteve lidhur me aftësinë e këtyre personave 

për t’iu nënshtruar gjykimit. 

Punimet në këtë trajnim u fokusuan në trajtimin 

e  kornizës ligjore vendore e cila rregullon këtë 

sferë, kushtet për shqiptimin e masave për tra-

jtim të detyrueshëm, në veçanti u diskutua trajti-

mi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim në in-

stitucionin e kujdesit shëndetësor dhe trajtimi i 

detyrueshëm psikiatrik në liri dhe praktika jo e 

unifikuar në përpilimin e vendimeve për caktim 

të këtyre masave. 

Në këtë rrafsh u shtjellua edhe zbatimi i ekza-

minimit psikiatrik nga eksperti, qëllimi i këtij 

ekzaminimi dhe fazat e dhënies së urdhrit për 

ekzaminim psikiatrik me ç’ rast u potencua 

niveli jo i kënaqshëm i ekspertizave të përgat-

itura nga ekspertët. 

 

Paraburgimi dhe kushtet e veçanta që duhet 

plotësuar për të përcaktuar paraburgimin ndaj 

personave me çrregullime mendore ishin tema që 

u diskutuan nga pjesëmarrësit.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe pro-

kurorët nga departamenti për të mitur, i përgjith-

shëm dhe ai për krime të rënda. 

Procedura penale ku përfshihen kryerës me çrregullime mendore 
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PRILL, NR.4 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 24 prill 2015, IGJK në bashkëpunim dhe 

mbështetje të OSBE –së ka realizuar trajnimin 

me temë “Kodi i Mirësjelljes Gjyqësore, korniza 

ligjore, praktikat vendore dhe ndërkombëtare”. 

 

 

Qëllimi i trajnimit ishte identifikimi i 

vështirësive në zbatimin praktik të Kodit të 

Etikës së gjyqtarëve për shkak të mos harmoniz-

imit të tij me Ligjin mbi Gjykatat dhe standardet 

ndërkombëtare. 

Me rastin e këtij trajnimi u diskutua dhe u trajtua 

në përgjithësi për sjelljen gjyqësore me theks të 

veçantë në vështirësitë që gjyqtarët hasin në 

zbatimin e Kodit të Etikës gjatë ushtrimit të 

profesionit si dhe shkëmbimi i përvojave në këtë 

drejtim.  

Pjesëmarrësit përmes rasteve studimore dhe 

punës në grupe vlerësuan se deri në ç’ masë i 

ruan gjyqtari standardet etike gjatë seancave 

gjyqësore dhe paraqitjeve publike. 

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë, avokatë, 

bashkëpunëtorë profesional të gjykatave nga 

regjioni i Gjilanit. 

Kodi i Mirësjelljes Gjyqësore, korniza ligjore, praktikat vendore dhe 

ndërkombëtare 
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PRILL, NR.4 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 28 prill 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës në 

kuadër të PTV-së ka realizuar trajnimin me temë 

“Sekuestrimi dhe konfiskimi para ngritjes së ak-

takuzës”. 

Synimi i organizimit të këtij trajnimi ishte 

kontributi në thellimin e njohurive teorike dhe 

praktike të gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur me 

dallimet në mes sekuestrimit të përkohshëm dhe 

konfiskimit të përkohshëm si dhe hartimi i drejtë 

i urdhrave lidhur me sekuestrim dhe konfiskim 

të përkohshëm. 

Fokusi kryesor i këtij trajnimi ishte elaborimi i 

kornizës ligjore për konfiskim si në aspektin e 

instrumenteve ndërkombëtare po ashtu dhe të 

legjislacionit vendor. Në veçanti u elaboruan dis-

pozitat ligjore lidhur me procedurën që ndiqet 

për realizim të suksesshëm të sekuestrimit dhe 

konfiskimit, me ç’ rast u theksua nevoja që këto 

dy forma të marrjes së pasurisë të fituar me ve-

për penale të përdoren më shumë gjë që do të 

kontribuojë në luftimin më të suksesshëm të 

krimit. Në këtë kuadër u diskutua për rolin dhe 

veprimet e prokurorit e gjyqtarit në procedurën e 

konfiskimit dhe sekuestrimit. 

Gjithashtu u trajtua qëllimi i sekuestrimit dhe 

konfiskimit, parimet bazë për sekuestrim dhe 

konfiskim, bllokimi-ngrirja e përkohshme e aset-

eve, urdhri ndalues dhe shqyrtimi për konfirmi-

min e ndalimit të pasurisë. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të nivelit 

themelor, prokurorë të nivelit themelor dhe të 

Apelit. 

Sekuestrimi dhe konfiskimi para ngritjes së aktakuzës 
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PRILL, NR.4 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 30 prill 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës në 

kuadër të PTV-së organizoi trajnimin me temë: 

“Krimi kibernetik”. 

 

Trajnimi kishte për qëllim thellimin e njohurive 

teorike dhe praktike nga ana e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve lidhur veprat penale me element të 

krimit kibernetik si një dukuri e cila gjithnjë 

është në rritje dhe krijimi i praktikave më të mira 

dhe efikase në luftimin e krimit kibernetikë. 

Çështjet që u trajtuan në këtë trajnim u fokusuan 

kryesisht në trajtimin e legjislacionit vendor e  

në veçanti u diskutua për ligjin dhe procedurën 

për parandalimin e krimit kibernetik si dhe 

legjislacioni ndërkombëtar që e mbulon këtë fu-

shë. Në kontekst të kësaj, u elaboruan 

kërcënimet, tendencat, sfidat në luftimin e krimit 

kibernetik si dhe  bashkëpunimi ndërkombëtar 

në luftën kundër krimit kibernetik. 

Me rastin e këtij trajnimi  zyrtari nga Departa-

menti për Krimin Kibernetik nga Policia e Koso-

vës njoftoi për së afërmi gjyqtarët dhe prokurorët 

lidhur me punën dhe sfidat e këtij departamenti 

në luftën kundër krimit kibernetik. 

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi përmes rasteve 

praktike diskutuan dhe parashtruan pyetje për 

çështjet që u trajtuan. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe pro-

kurorë të nivelit themelor. 

Krimi Kibernetik 
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PRILL, NR.4 

BULETINI JANAR, NR. 1

Me 8 prill 2015, IGJK në bashkëpunim me 

Gjykatën Kushtetuese, ka realizuar trajnimin e 

radhës për kandidatët e gjeneratës së pestë në 

Programin e Trajnimit Fillestar. 

Ky trajnim kishte për qëllim t’i njoftojë kandi-

datët me punën e Gjykatës Kushtetuese dhe 

funksionet e saj në raport me gjykatat e rregullta, 

me ç ‘rast njohuritë e marra do të ju shërbejnë në 

praktikën e tyre profesionale. 

 

 

Këshilltarët ligjor të Gjykatës Kushtetuese, gjatë 

trajnimit i njoftuan kandidatët me rolin e 

Gjykatës Kushtetuese vis a vis (legjislativin, 

ekzekutivin dhe gjyqësorin), procedimi i kërke-

save, vendimmarrja dhe efektet e vendimeve të 

kësaj gjykate. 

Veçanërisht i kushtuan vëmendje nenit 113.7 

dhe 113.8 të Kushtetutës, që ka të bëjnë me 

palët, shqyrtimin e vendimeve të autoriteteve 

publike në raport me kapitullin II të Kushtetutës, 

shqyrtimi i akteve të kontestuara në raport me 

Kushtetutën, kriteret e provueshmërisë dhe  

vlerësimi në merita.  

Trajnimi ishte mjaft interaktiv, me ç’rast kandi-

datët për gjyqtarë dhe prokurorë patën rastin të 

shtrojnë pyetje dhe diskutojnë për temat në fokus 

të trajnimit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin 15 kandidatë për 

gjyqtarë dhe 11 kandidatë për prokurorë nga 

Programi i Trajnimit Fillestar. 

     Trajnim i kandidatëve të PTF-së në Gjykatën Kushtetuese 
të Kosovës 

Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve fillestare (PTF) 
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Më 17 prill 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës në 

kuadër të Programit të Trajnimit Fillestar ka re-

alizuar trajnimin e radhës për kandidatët e 

gjeneratës së pestë në Odën e Avokatëve të Ko-

sovës. 

Qëllimi i këtij trajnimi  ishte informimi i kandi-

datëve për gjyqtarë dhe prokurorë rreth organiz-

imit të brendshëm dhe funksionimit të Odës së 

Avokatëve të Kosovës si një organizatë e 

pavarur me karakter publik dhe të thellojnë njo-

huritë lidhur me aplikimin dhe zbatimin në 

mënyrë të drejtë në praktikë, të dispozitave të 

Kodit të Etikës Profesionale për gjyqtarë, proku-

rorë dhe avokatë. 

Në përmbajtje ky trajnim kishte bazën juridike, 

funksionimin, e organeve dhe degëve regjionale 

të Odës së Avokatëve si dhe kompetencat e 

Këshillit Drejtues dhe të kryetarit të këtij 

isntitucioni. Po ashtu, u elaborua edhe puna dhe 

funksionet e Qendrës Trajnuese për avokatë si 

dhe programet trajnuese që ofron kjo qendër. 

Në pjesën e fundit të trajnimit, kandidatët për 

gjyqtarë dhe prokuror, u ndanë në grupe 

punuese, dhe punuan në një rast praktik nga eti-

ka profesionale ligjore. 

Trajnimi ishte interaktiv në çdo fazë të tij, me ç’ 

rast nga kandidatët u ngritën diskutime dhe u 

parashtruan pyetje lidhur me çështjet që u trajtu-

an. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin 15 kandidatë për 

gjyqtarë dhe 10 kandidatë për prokurorë nga  

Programi i Trajnimit Fillestar    

     Trajnim i kandidatëve të PTF-së në Odën e Avokatëve të 
Kosovës 
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Me 30 prill 2015, IGJK ka organizuar Provimin 

Përfundimtar për gjeneratën e pestë të kandi-

datëve për gjyqtarë dhe prokurorë në Programin 

e Trajnimit Fillestar. Provimit i janë nënshtruar 

28 kandidatë, prej tyre 17 për gjyqtarë dhe 11 

për prokurorë.  

Ky provim është zhvilluar me shkrim dhe i ndarë 

në dy pjesë, ndërsa përzgjedhja e grupit të pro-

vimit nga i cili kanë dalë detyrat për provimin 

është bërë me short nga ana e kandidatëve.  

Provimi Përfundimtar është administruar nga 

IGJK dhe gjatë gjithë kohës është monitoruar 

edhe nga Komisioni për Hartimin dhe Vlerësi-

min e Provimit Përfundimtar. 

     Raport nga Provimi Përfundimtar 
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Nga data 30 mars deri me 01 prill 2015, Instituti 

Gjyqësor i Kosovës priti në vizitë një delegacion 

nga Akademia e Drejtësisë të Turqisë, përfa-

qësues nga Këshilli Shtetëror si dhe gjyqtarë dhe 

prokurorë të nivelit më të lartë të gjyqësorit nga  

 

Republika e Turqisë. 

Delegacioni realizoi takime me Ambasadoren e 

Republikës se Turqisë në Kosovë, Kryeministrin 

e Republikës së Kosoves, Ministrin e Drejtësisë, 

dhe Ministrin e Administratës Publike te Ko-

soves. Ne këto takime u bisedua lidhur me 

mbështet 

jen qe do te ofroj Akademia e Drejtësisë për 

ndërtimin e objektit te ri për Institutin Gjyqësor 

te 

Kosoves. Gjithashtu u diskutua edhe për trans-

formimin e Institutit Gjyqësor në Akademinë e 

Drejtësisë. 

Takime te delegacionit u mbajtën edhe me Krye-

tarin e Gjykatës Supreme, Ushtruesin e detyrës 

së Kryeprokurorit të Shtetit, Kryesuesin e 

Këshillit Gjyqësor të Kosoves, dhe Drejtorin e 

Institutit Gjyqësor. Tema e diskutimit ishte bash-

këpunimi i ndërsjellë profesional i deritanishëm 

ne fushën e drejtësisë me ç‘rast u shpreh gat-

ishmëria nga palët qe të vazhdojnë bashkëpuni-

min edhe më tutje me qëllim të forcimit të sis-

temit gjyqësor në Kosove. 

 

Instituti Gjyqësor i Kosoves, nikoqire e vizitës së delegacionit 

nga Akademia e Drejtësisë së Turqisë 

Aktivitetet Tjera 
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Më 1-3 prill 2015, IGJK në bashkëpunim me 

projektin e financuar nga BE "Mbështetje e 

Mëtejme në Reformën e Edukimit Ligjor të Ko-

sovës" realizoi raundin e dytë të trajnimit për 

trajnues me temë Menaxhimi i Gjykatave. 

Qëllimi i realizimit të trajnimit ishte që 

pjesëmarrësit të përmirësojnë stilin e tyre të 

udhëheqjes, të thellojnë të kuptuarit e mjeteve 

retorike të komunikimit dhe negocimit, si t’i 

përdorin marrëveshjet e performancës si instru-

ment i planifikimit dhe nxitjes së motivimit, se si 

takimet e shqyrtimit të performances të struktu-

rohen dhe kryhen në mënyre optimale, si 

marrëveshjet e performances, shqyrtimeve dhe 

shkëmbimeve e informatave kthyese e plotësojnë 

njëra tjetrën në proceset e delegimit si dhe të 

përmirësojnë vendimin e drejtë dhe transparent 

në procesin e vlerësimit. 

Për tri ditë në fokus të trajnimit ishin dëgjim ak-

tiv, marrëveshjet e synuara duke përdorur 

marrëveshjen  SMART, motivimi, kushtet e mira 

të motivimit dhe faktorët e de motivimit, takimet 

vjetore, anët pozitive dhe negative të takimeve, 

si dhe fazat e intervistës së vlerësimet. 

Pas çdo pjese teorike është realizuar puna në 

grupe ku pjesëmarrësit kanë luajtur role varësisht 

nga tema që është trajtuar paraprakisht. 

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë, prokuror, 

zyrtarë nga KGJK dhe KPK, si dhe administrator 

të gjykatave.  

Trajnim për Menaxhimin e Gjykatave 

Punëtori me Trajnuesit e IGJK për hartimin e agjendave të trajni-

meve për periudhën prill - qershor 

Me 3-4 prill 2015, IGJK me mbështetjen finan-

ciare të UNDP ka realizuar punëtorinë me tra-

jnuesit e IGJK-së për hartimin e agjendave të 

trajnimeve që do të realizohen në periudhën prill 

– qershor 2015.  

Objektiva të punëtorisë ishin që pjesëmarrësit të 

hartojnë agjendat e trajnimeve, strukturën e 

përmbajtjes së trajnimeve, të plotësojnë formu-

larët për zbatimin e trajnimeve në trajnimet ku 

ata janë caktuar si trajnues.  

Pjesëmarrësit të ndarë në grupe, krahas hartimit 

të agjendave dhe formularëve të trajnimit, po 

ashtu u koordinuan edhe për temat që secili 

bashkë-trajnues do të mbulojë në trajnimin 

konkret. Krahas saj u vendos edhe për materialet 

që do të prezantohen gjatë trajnimeve.   

Pjesëmarrës në këtë punëtori ishin trajnuesit e 

IGJK-së që janë caktuar të mbajnë trajnime në 

periudhën prill – qershor 2015.  
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Instituti Gjyqësor i Kosovës në kuadër të bash-

këpunimit me Akademinë e Drejtësisë së Repub-

likës së Turqisë dhe me mbështetje nga TIKA, 

nga data 13-17 prill 2015, ka realizuar një vizitë 

zyrtare në institucione të ndryshme të sistemit 

turk të drejtësisë. 

Ky program është realizuar për kandidatët e 

gjeneratës së parë të cilët kanë përfunduar Pro-

gramin e Trajnimit Fillestar në Institutin 

Gjyqësor të Kosovës, e që tani ushtrojnë 

funksionin e tyre si gjyqtarë dhe prokurorë. Pjesë 

e delegacionit të kësaj vizite ishin edhe Kryetari 

i Gjykatës Supreme, Kryesuesi i KGJK-së, 

Sekretari i Përhershëm i Ministrisë së Drejtësisë, 

një anëtarë i Këshillit Drejtues, Kryetarja e 

Shoqatës së Gjyqtarëve të Kosovës, Drejtori i 

IGJK-së dhe një Zyrtare e Lartë Gjuhësore. 

Kjo vizitë  kishte për qëllim t’i njoftojë 

pjesëmarrësit me strukturën, organizimin dhe 

rolin e Akademisë së Drejtësisë, sistemin 

gjyqësor dhe prokurorial në përgjithësi, pa për-

jashtuar institucione të rëndësishme të drejtësisë. 

Me këtë rast pjesëtarët e delegacionit patën ras-

tin të njihen me mënyrën e selektimit të tra-

jnuesve, rekrutimin dhe trajnimin e kandidatëve 

për gjyqtarë dhe prokurorë, kohëzgjatjen e tra-

jnimit si dhe programet e trajnimit që zhvillohen 

në këtë institucion.  

Në kuadër të këtij programi janë realizuar vizita 

edhe në Këshillin e Lartë të Gjyqtarëve dhe Pro-

kurorëve, Gjykatën Sincan-it, Qendrën e IT-së 

UYAP, Gjykatën e Kasacionit, Ministrinë e 

Drejtësisë, Gjykatën e Lartë Administrative si 

dhe në Gjykatën Kushtetuese. Në të gjitha këto 

institucione pjesëmarrësit patën mundësinë të 

njihen me punën, rolin dhe sfidat me të cilat bal-

lafaqohen ato, si dhe diskutuan për çështjet që 

lidhen me punën e tyre praktike. Ky delegacion 

pati mundësinë të vizitojë edhe vende të karak-

terit social, kulturor dhe historik të cilat ndodhen 

në Stamboll të Republikës së Turqisë.   

Vizite në Akademinë e Drejtësisë dhe Institucione të Sistemit të 

Drejtësisë në Republikën e Turqisë 
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Me 21 prill 2015, IGJK mbajti takimin e rregullt 

koordinues me donatorë. Qëllimi i takimit ishte 

koordinimi i aktiviteteve trajnuese me partnerët 

ndërkombëtar të cilët mbështesin realizimin e 

programeve të IGJK-së. 

Drejtori i IGJK-së prezantoi aktivitetet e vitit 

2014 duke theksuar bashkëpunimin e ngushtë të 

ndërsjellë qe IGJK ka pasur me partnerët ndërk-

ombëtar. Gjithashtu u prezantuan edhe aktivitetet 

e mbajtura të periudhës janar-mars 2015. Në 

fund të prezantimit drejtori theksoi nevojat për 

mbështetje dhe koordinim të mëtutjeshëm nga 

donatorët.  

Gjatë takimit përfaqësues të donatorëve të IGJK-

së, prezantuan rrjedhën e projekteve të tyre të 

tanishme dhe planet për mbështetje në të 

ardhmen. Ata falënderuan IGJK-në për bash-

këpunimin e mirëfilltë në zbatimin e projekteve 

dhe shprehën gatishmërinë që ky bashkëpunim të 

vazhdoj edhe në të ardhmen. 

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues nga Zyra 

e BE-së në Kosovë, EULER 2, UNDP, UN-

WOMEN, GIZ, USAID/CLE, USAID/EROL, 

US-DOJ/OPDAT, EURIP, Ambasada e Holan-

dës, Këshilli i Evropës, Human Dynamics, dhe 

nga stafi i IGJK-së.  

Takimi koordinues me donatorë të IGJK-së 

’’Program Trajnimi për Trajnues për gjyqtarët e fushës komerciale – faza 
e III-të“ 

Më 21–23 prill 2015, IGJK në mbështetje nga 

Ambasada e Britanisë së Madhe në Kosovë dhe 

implementuar nga RIPA International, ka mba-

jtur një trajnim tre ditor nga programi i trajnimit 

për trajnues me temën e lartpërmendur. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte i orientuar në dy 

pika kyçe: t’ju ofrohen pjesëmarrësve shkathtësi 

që do t’ju mundësojnë dhënien e programeve 

efektive trajnuese si dhe të arrihet një 

qëndrueshmëri e trajnimeve që aktualisht 

ofrohen nga RIPA International. 

Duke praktikuar metodologjinë dhe teknikat 

bashkëkohore të moderimit nga ana e trajnuesve 

ndërkombëtar, gjatë këtij trajnimi u trajtuan: pro-

jektimi i një Programi Trajnimi me theks të 

veçantë elementet e ciklit të trajnimit, ekzamini-

mi i procesit të projektimit të programit trajnues, 

stilet e mësimit, identifikimi dhe tejkalimi i 

pengesave në mënyrë që programi të jepet në 

mënyrë sa më të efektshme. 

Gjithashtu një pjesë e këtij trajnimi iu dedikua 

strukturimit të një seance trajnimi, parimeve 

udhëheqëse, fasilitimit dhe teknikave që duhet 

përdorur gjatë trajnimit, me ç ‘rast iu mundësua 

pjesëmarrësve edhe të praktikojnë aftësitë e tyre 

prezantuese përmes shkrimit dhe dhënies së disa 

seancave trajnuese me tema të ndryshme. 

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë nga Dhoma e 

Posaçme e Gjykatës Supreme dhe nga Gjykata 

Themelore në Prishtinë - Departamenti për 

Çështje Ekonomike. 




