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BULETINI 

Më 23 janar 2013, Instituti Gjyqësor  i Kosovës në 

kuadër të fushëveprimit të vet ka realizuar sesionin 

trajnues nga lëmia penale. 

 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet rreth shqiptimit 

të masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me 

ndalim dhe në liri, zbatueshmëria e ekzaminimit 

psikiatrik dhe trajtimi i tyre. Po ashtu, objekt trajtimi 

ishte paraburgimi për persona me ç’rregullime 

mendore, marrja e vendimit gjyqësor dhe llogaritja e 

masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik si dhe 

vështirësitë e vendosjes së personave të tillë në 

institucione adekuate.  

 

Trajnimi u realizua përmes diskutimeve të 

përbashkëta, ndarjes në grupe punuese të 

pjesëmarrësve të cilat u shoqëruan me raste studimi 

nga praktika gjyqësore, të cilat kishin qëllim që të 

mbështesin gjyqtarët dhe prokurorët në evitimin e 

problemeve të cilat shfaqen në praktikë. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtar të gjykatave 

themelore  dhe  prokurorë të prokurorive themelore 

nga departamenti i krimeve të rënda nga të gjitha 

regjionet e  Kosovës.  
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Tryezë Pune “Procedura penale ndaj kryerësve të veprës penale me të meta mentale” 

Aktivitetet nga Programi  i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) 



BULETINI 

Me 28 - 30 janar 2014, IGJK në bashkëpunim 

me projektin Twinning të BE-së, në kuadër të 

aktiviteteve trajnuese për gjyqtarët dhe prokurorët 

e caktuar si pika kontaktuese në rastet e 

Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar në çështje 

penale ka realizuar dy sesione trajnimi dy ditore 

me grupe të ndryshme të pjesëmarrësve lidhur me 

“Operimet ndërkufitare me metoda moderne të 

vlerësimit” 

Çështjet të cilat janë përfshirë gjatë trajnimit 

kryesisht kishin të bënin me parimet elementare 

për specifikat e asistencës së përbashkët ligjore, metodat moderne të vlerësimit në kontestin e krimit 

të organizuar ndërkufitar dhe kthimi i aseteve. Po ashtu u vunë në pah edhe kërkesat ligjore për 

zbatim, përgjimi i telefonave, hetimet e fshehta ndër-kufitare dhe agjentët e fshehtë, dërgesat e 

kontrolluara dhe ekipet e përbashkëta. Ekspertët gjerman të cilët ishin në cilësi të trajnuesve përveç 

tjerash rekomanduan format standarde të urdhrave të ndryshëm si për bastisje, për ngrirje të aseteve, 

përgjim të telefonave etj., të cilat duhet të praktikohen edhe nga vendorët me qëllim që këto urdhra të 

jenë të pranueshme nga shtetet ndaj të cilave iu drejtohet kjo kërkesë. Në kontest të kësaj theksuan 

rastet kur një urdhër nuk pranohet nga shteti tjetër.  Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe 

prokurorët e caktuar si pika kontaktuese në çështjet e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar.  

Fuqizimi i bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar – Operimet ndërkufitare me metoda moderne të 

vlerësimit 
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Tryezë Pune “E drejta e ndërtimit dhe ndërtimi në tokën e huaj” 

Më 28 janar 2014, është realizuar  një trajnim nga lëmia civile me lidhur  me të drejtën e 

ndërtimit dhe ndërtimi në tokën e huaj. 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet rreth të 

drejtës së ndërtimit sipas Ligjit mbi Pronësinë dhe 

të Drejtat Tjera Sendore, karakteristikat e kësaj të 

drejte, themelimi i të drejtës së ndërtimit si dhe e 

drejta e pronarit të tokës dhe ndërtuesit të 

objektit. Me theks të veçantë u trajtuan situatat 

ligjore për fitimin e pronësisë në bazë të ndërtimit 

në tokën e huaj.  

 

Trajnimin e përshkoi trajtimi i rasteve nga 

praktika dhe shkëmbimi i përvojave me qëllim të 

eliminimit të dilemave të cilat shfaqen në 

praktikë.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të Gjykatave Themelore nga Departamenti i 

Përgjithshëm nga të gjitha regjionet e Kosovës. 
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Tryezë Pune: 

“ Shqyrtimi fillestar, shqyrtimi i dytë dhe shqyrtimi gjyqësor” 
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Më 30 janar 2013, është realizuar  sesioni trajnues i radhës në kuadër  të programit trajnues nga 

lëmia penale. 

 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet rreth shqyrtimit fillestar shqyrtimit të dytë dhe  shqyrtimit 

gjyqësorë të cilat përbëjnë faza të rëndësishme procedurale. Vështrimi përmbajtjesor dhe analitik i 

këtyre fazave procedurale ishte i një rëndësie të veçantë, ngase këto faza kërkojnë përkushtim dhe 

profesionalizëm nga ana gjyqtarëve dhe prokurorëve. Trajnimi u shoqërua me raste studimi nga 

praktika gjyqësore, me qëllim të evitimit të problemeve të cilat shfaqen në praktik. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të Gjykatave Themelore dhe prokurorë të Prokurorive 

Themelore nga Departamenti i Krimeve të Rënda dhe Departamenti i Përgjithshëm nga të gjitha 

regjionet e  Kosovës.  
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Aktivitetet tjera 

Kompetenca e prokurorëve të Prokurorisë 

Speciale  

 

Me 24 janar 2014, IGJK në kuadër  të 

Programit të Trajnimeve për Avancim ka 

realizuar trajnimin me temë “Kompetenca e 

prokurorëve të Prokurorisë Speciale të 

Kosovës” 

Çështjet të cilat janë përfshirë gjatë këtij 

trajnimi kryesisht kishin të bënin me 

kompetencën e përgjithshme, të veçantë dhe 

plotësuese të Prokurorisë Speciale si dhe për 

lëndët e ndërlidhura me ato që janë në 

juridiksionin e saj dhe për lëndët e marra 

përsipër nga prokuroritë tjera.  

Në fokus të këtij trajnimi ishin edhe çështjet që 

kanë të bëjnë me transferimin e lëndëve nga 

PSRK-ja gjatë procedurës gjyqësore dhe 

procedurës së rishqyrtimit, afatet dhe veprimet 

procedurale si dhe për pozita dhe roli i 

prokurorëve të EULEX-it në PSRK. Me rastin e 

këtij trajnimi pjesëmarrësit patën rastin që 

përmes shembujve praktik të demonstrojnë 

shkathtësitë e tyre në identifikimin e veprave që 

bien në kompetencë të kësaj prokurorie dhe në 

identifikimin e elementeve që karakterizojnë 

këto vepra. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin prokurorët e sapo 

emëruar në Prokurorinë Speciale dhe 

bashkëpunëtorët profesional të kësaj prokurorie. 

Aktivitetet  nga Programi i Trajnimit për Avancim (PTA) 
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Tryeze pune   

Me 13 janar 2014, Drejtori i Institutit Gjyqësor të Kosovës mbajti një tryeze pune me stafin 

udhëheqës të IGJK-së. Në këtë tryezë morën pjesë koordinatori i programit, drejtoresha për 

administratë dhe financa dhe udhëheqësit e programeve.  

Qëllimi i kësaj tryeze ishte përcaktimi i objektivave strategjike për vitin 2014 në zbatim të 

programeve trajnuese dhe funksioneve të Institutit Gjyqësor të Kosovës. 

Gjatë kësaj tryeze u identifikuan objektivat kryesore strategjike për këtë vit dhe u vendosën 

aktivitetet përkatëse në realizim të këtyre objektivave, përfshirë periudhën kohore dhe personat 

përgjegjës për zbatim të objektivave strategjike.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Në kuadër të aktiviteteve të Programit për Trajnim Fillestar me 23 janar 2014, është realizuar një 

takim me trajnuesit e fazës së dytë të këtij programi. 

Qëllim i takimi ishte që trajnuesit të njoftohen me detajet rreth angazhimit të tyre në Programin e 

Trajnimit Fillestar, si modulet trajnuese, kohëzgjatja e programit trajnues, orarin e trajnimeve si dhe 

marrja e konfirmimit nga ana e trajnuesve për angazhim si trajnues në këtë program trajnimi. 

Takimi u shoqërua me diskutimet rreth sesioneve të trajnimit, kohëzgjatjen e sesioneve trajnuese, 

hartimit të moduleve dhe metodologjisë se si të hartohen modulet, kohës kur duhet dorëzuar moduli i 

hartuar si dhe për metodologjinë trajnuese. 

Takimi me trajnues  

Programi për praktikantë-studentë  

Për të zgjeruar bashkëpunimin me institucionet tjera me qëllim të ofrimit të mundësisë për 

praktikë, me 31 janar 2014 në Institutin Gjyqësor të Kosovës përfunduan praktikën katër 

studentë të 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, mësuan hartimin e 

raporteve për trajnimet përkatëse si dhe 

asistuan në përgatitjen e trajnimeve dhe 

aktiviteteve të ndryshme në IGJK. 

  

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

certifikata.   
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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 
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