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Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV)
Tryezë pune “Kompetenca e organit për zhvillimin e procedurës administrative si dhe palët në
procedurë”

Më 03 shkurt 2014, është r ealizuar sesioni
trajnues i radhës në kuadër të Programit për Trajnim
të Vazhdueshëm në temën kompetenca e organit për
zhvillimin e procedurës administrative si dhe palët në
procedurë.
Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet lidhur me
kompetencën e organit për zhvillimin e procedurës
administrative, rëndësinë dhe llojet e tyre gjatë
zbatimit në praktikë dhe palët në procedurën e
konfliktit administrativ.
Njëkohësisht në trajnim janë trajtuar dispozitat e
Ligjit për Gjykatat nr. 03/L-199 të Republikës së
Kosovës lidhur me kompetencën lëndore për të
gjykuar çështjet administrative.

Trajnimi u shoqërua me raste studimi nga praktika
gjyqësore me qëllim të evitimit të problemeve të cilat
shfaqen në praktikë.
Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e Gjykatës
së Apelit dhe gjyqtarët e Gjykatës Themelore nga
regjioni i Prishtinës, Departamenti Administrativ.
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BULETINI
Tryezë pune “Gjykimi i madhorëve për veprat penale të kryera ndaj fëmijës”

Më 4 shkurt 2014, është organizuar
trajnimi i radhës në kuadër të Programit
për Trajnim të Vazhdueshëm të cilat janë
në funksion të mbështetjes profesionale
të gjyqtarëve dhe prokurorëve në punën e
tyre praktike.
Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet
rreth rasteve të gjykimit të madhorëve
kur si të dëmtuar pë vepër penale janë
fëmijët, procedurë e cila ka specifikat e
veta duke filluar nga përbërja e trupave
gjykues.
Njëkohësisht në trajnim janë potencuar çështjet të cilave duhet kushtuar rëndësi sa i përket trajtimit të
të dëmtuarve nga ana e palëve të përfshira në këtë procedurë, përfshirë edhe gjykatën. Trajnimi u
shoqërua me raste studimi nga praktika gjyqësore, me qëllim të evitimit të problemeve të cilat shfaqen
në praktikë.
Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e Gjykatave Themelore dhe prokurorë të Prokurorive
Themelore nga Departamenti për të Mitur dhe nga Departamenti i Përgjithshëm nga të gjitha regjionet e
Kosovës.

Tryezë pune “Shpronësimi dhe kompensimi për shpronësim”
Më 06 shkurt 2014, është r ealizuar sesioni tr ajnues i r adhës në kuadër të Pr ogr amit për
Trajnime të Vazhdueshme nga lëmia civile lidhur me temën shpronësimi dhe kompensimi për
shpronësim.
Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet lidhur me
shpronësimin dhe kompensimin për shpronësim,
kushtet paraprake për shpronësim, rastet kur organ
shpronësues është Komuna, rastet kur organ
shpronësues është Qeveria, si dhe analizimi i
kushteve paraprake për shpronësim.
Trajnimi u shoqërua me raste studimi nga praktika
gjyqësore me qëllim të evitimit të problemeve të
cilat shfaqen në praktikë. Në këtë trajnim përveç
trajnuesve nga radhët e gjyqtarëve IGJK ka ftuar
edhe përfaqësues të Departamentit të Tatimit në Pronë në kuadër të MEF-it, me qëllim të
shkëmbimit të përvojave të përbashkëta lidhur me zbatimin e dispozitave ligjore në procedurën
e shpronësimit. Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e Gjykatave Themelore, Departamenti i
Përgjithshëm, Divizioni Civil nga të gjitha regjionet e Kosovës.
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BULETINI
Fuqizimi i Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar - Konventa Ndërkombëtare për
Rrëmbimin e Fëmijëve

Në ditën e dytë me rastin e këtij trajnimi me
gjyqtarët pjesëmarrës është realizuar një simulim
gjykimi i seancës gjyqësore mbi rrëmbimin e
fëmijëve me ç’rast u demonstruan shkathtësitë
lidhur me teknikat e udhëheqjes dhe menaxhimit
Qëllimi i këtij trajnimi ishte krijimi i praktikave të kësaj procedure.
më të mira në drejtim të zbatimit të drejtë të ligjit
Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët që
vendor dhe konventës ndërkombëtare lidhur me
merren me rastet e rrëmbimit ndërkombëtar të
procedurën në rastet e rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijëve nga Gjykata Themelore e Prishtinës dhe
fëmijëve.
Apelit si dhe bashkëpunëtorët profesional të
Gjykatës Themelore Prishtinë.
Në trajnim u trajtuan parimet bazë të legjislacionit
substancial mbi rrëmbimet ndërkombëtare të
fëmijëve, parimet bazë të procedurës mbi rastet
ndërkombëtare të rrëmbimit të fëmijëve, si dhe
specifikat vendore në procedurën e rasteve të
rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijëve.
Me datë 10-11 shkurt 2014, IGJ K në
bashkëpunim me projektin Twinning të BE-së
realizoi një trajnim lidhur me rrëmbimi
ndërkombëtar të fëmijëve.
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Tryezë pune “Trafikimi me qenie njerëzore dhe kontrabandimi me migrant”

Më
11 shkurt
2014, Instituti
Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim
me projektin IPA 2010 “Lufta kundër
Krimit
të
Organizuar
dhe
Korrupsioni” i financuar nga BE dhe
implementuar nga GIZ, ka realizuar
një sesion trajnues për trafikimin me
qenie njerëzore dhe kontrabandimin
me migrant.
Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet
rreth elementeve të veprave penale të
trafikimit
me
njerëz
dhe
kontrabandimi me migrant si dhe
format e kryerjes së këtyre veprave penale. Njëkohësisht u diskutua për dallimet në mes trafikimit me
njerëz dhe kontrabandimit me migrant. Trajnimi u shoqëruan me raste studimi nga praktika gjyqësore,
me qëllim të evitimit të 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 dhe Departamenti i Përgjithshëm nga të gjitha regjionet e
Kosovës.

Tryezë pune “E drejta për një proces të rregullt ligjor sipas KEDNJ”
Më 13 shkurt 2014, në kuadër të Pr ogr amit për Tr ajnim të Vazhdueshëm është r ealizuar
sesioni trajnues i radhës në temën e drejta për një proces të rregullt ligjor sipas KEDNJ.
Qëllimi i kësaj tryeze ishte avancimi i njohurive
të pjesëmarrësve lidhur me nenin 6, të Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet lidhur me
gjykimin e drejtë brenda afatit të arsyeshëm sipas
kërkesave të KEDNJ, parimet e përgjithshme
sipas KEDNJ lidhur me të drejtën për proces të
rregullt ligjor si dhe shkeljet e identifikuara në
praktikën gjyqësore të Kosovës dhe GJEDNJ.
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 të këtij trajnimi ishin prokuror nga
Prokuroria e Apelit si dhe gjyqtarë e prokurorë të nivelit themelor nga të gjitha regjionet e
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Trajnim “Mbrojtja gjyqësore në kontestet nga marrëdhënia e punës”

Më 18 shkurt 2014, ne kuadër të Pr ogr amit për
Trajnime të Vazhdueshme është mbajtur trajnimi
me temën - Mbrojtja gjyqësore në kontestet nga
marrëdhënia e punës.
Ky trajnim kishte për qëllim të ndihmoj
pjesëmarrësit që të dallojnë kontestet për
shërbyesit civil dhe kontestet e tjera nga
marrëdhënia e punës sipas ligjit te punës si dhe të
zbatojnë drejtë dispozitat e ligjit përkatës duke
vlerësuar afatet për të kërkuar mbrojtje gjyqësore.
Duke praktikuar metodologjinë dhe teknikat
bashkëkohore të trajnimit nga ana e trajnuesve në këtë trajnim u trajtuan natyra juridike e kontesteve
të punës, legjislacioni në fuqi tek këto konteste (për shërbyesit civil dhe kontestet tjera nga
marrëdhënia e punës si dhe dallimet në mes këtyre kontesteve), shkaqet e shkëputjes së kontratës së
punës, procedurën gjyqësore që zhvillohet tek kontestet e punës sipas Ligjit të Punës. Gjithashtu një
pjesë e këtij trajnimi iu dedikua edhe respektimit të afateve për të kërkuar mbrojtje gjyqësore, më
saktësisht çështjen e shterimit të mjeteve të brendshme juridike për të fituar të drejtën e kërkimit të
mbrojtjes gjyqësore, si dhe pasojat juridike të mos respektimit të afateve për të kërkuar mbrojtje
gjyqësore sipas legjislacionit në fuqi tek kontestet e punës Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të
Gjykatës së Apelit dhe gjyqtarë të Gjykatave Themelore nga të gjitha regjionet e Kosovës.

Tryezë pune “Negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë”

Më 20 shkurt 2014, në kuadër të Pr ogr amit për Tr ajnim të Vazhdueshëm është r ealizuar
sesioni trajnues i radhës për gjyqtarë dhe prokurorë.
Qëllimi i kësaj tryeze ishte avancimi i njohurive
të pjesëmarrësve lidhur me rregullativën ligjore e
cila rregullon mënyrën e negocimit të
marrëveshjes për pranimin e fajësisë si dhe
njoftimi me arsyet themelore të aplikimit të këtij
instituti të së drejtës penale.
Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet që kanë të
bëjnë me subjektet dhe kushtet për negocimin e
marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë si dhe
procedura para gjykatës pas dorëzimit të
marrëveshjes për pranimin e fajësisë.
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Trajnimi u shoqërua me një simulim gjykimi si dhe raste studimi nga praktika gjyqësore me
qëllim të evitimit të problemeve të cilat shfaqen në praktikë. Përfitues të këtij trajnimi ishin
gjyqtar nga Gjykata e Apelit, gjyqtarë e prokurorë të nivelit themelor si dhe
bashkëpunëtor profesional.

BULETINI
Tryezë pune “Përmbarimi i titujve ekzekutiv dhe mjetet juridike”

Më 25 shkurt 2014, në kuadër të Pr ogr amit për
Trajnim të Vazhdueshëm është realizuar sesioni
trajnues i radhës me temën “Përmbarimi i Titujve
Ekzekutiv dhe Mjetet Juridike ”.
Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet në lidhje me
dokumentet përmbarimore dhe të besueshme, mjetet
juridike, propozimin për caktimin e përmbarimit si
dhe mjetet e goditjes së vendimeve. Trajnimi u
realizua përmes diskutimeve interaktive dhe rasteve
praktike si dhe u diskutua per autorizimet e gjykatës
në raport ne përmbaruesit privat.
Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe
bashkëpunëtor profesional nga Gjykatat Themelore
nga të gjitha regjionet e Kosovës.
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BULETINI
Aktivitetet nga Programi i Trajnimit për Avancim (PTA)
Trajnim: Shkrimin dhe arsyetimin gjyqësor

Më 12 shkurt 2014, IGJ K në kuadër të
programit për profesionistët tjerë të sistemit të
gjyqësisë dhe prokurorisë u organizua një trajnim
me temë “Shkrimi dhe arsyetimi gjyqësor”.

Gjatë trajnimit u vunë në pah të metat sa i përket
arsyetimit të vendimeve si në lëmin penale ashtu
edhe në atë civile në praktikë dhe në këtë aspekt u
dhanë informata të rëndësishme për evitimin e tyre.

Qëllimi i këtij trajnimi ishte krijimi i praktikave më
të mira në drejtim të hartimit dhe arsyetimit plotë të
vendimeve gjyqësore përmes zbatimit të metodës
IRAC si në rastet penale ashtu edhe në ato civile.
Me rastin e këtij trajnimi u prezantua dhe u
diskutua për përmbajtjen dhe rëndësinë e shkrimit
dhe arsyetimit gjyqësor, pjesët e aktgjykimit dhe
për teknikat e hartimit dhe arsyetimit gjyqësor.

Në pjesën e pasdites nga rastet e prezantuara si në
fushën civile ashtu edhe në atë penale pjesëmarrësit
vlerësuan mundësinë e zbatimit të metodës IRAC
në zgjidhjen e çështjeve gjyqësore. Përfitues të këtij
trajnimi ishin bashkëpunëtorët profesional të
Gjykatave dhe Prokurorive të Kosovës.
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BULETINI
Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF)
Trajnimi praktik i kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë në Agjencionin Kundër
Korrupsionit
Më 5 shkurt 2014, Instituti Gjyqësor
i
Kosovës në bashkëpunim me Agjencinë Kundër
Korrupsionit realizoi trajnimin praktik me
kandidatët e gjeneratës së pestë të Programit të
Trajnimit Fillestar.
Qëllimi i trajnimit praktik ishte që kandidatët për
gjyqtarë e prokurorë që ndjekin trajnimet në PTF,
t’iu ofroj njohuri për punën dhe aktivitetet që
kryen Agjencia Kundër Korrupsionit, ku
njohuritë e marra nga ky institucion do të ju
shërbejnë për të ardhmen në praktikën e tyre
profesionale në përmirësimin e kualitetit të punës
dhe ngritjes së bashkëpunimit në mes gjyqtarëve
dhe prokurorëve në njërën anë dhe Agjencisë në anën tjetër.
Zyrtar të lartë të AKK paraqiten para kandidatëve aktivitetet e Agjencisë në përgjithësi si dhe punën që
ky institucion ka me gjykatat dhe prokuroritë në veçanti.
Pjesëmarrës në trajnim ishin 18 kandidatët për gjyqtar dhe 11 kandidatët për prokuror.
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Trajnimi praktik i kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë në Institucionin e Avokatit të
Popullit

Më 20 shkurt 2014, Instituti Gjyqësor i
Kosovës në bashkëpunim me Institucionin e
Avokatit të Popullit realizoi trajnimin
praktik për kandidatët për gjyqtarë dhe
prokurorë të gjeneratës së pestë të Programit
të Trajnimit Fillestar.
Qëllim i organizimit të trajnimit ishte që
kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë tu
ofrohen njohuri në lidhje me rolin dhe
kompetencat e Avokatit të Popullit, punën
praktike të trajtimit të ankesave dhe
relacionin e Institucionit të Avokatit të
Popullit me gjyqësorin.
Trajnimi u zhvillua me pyetje dhe përgjigje, në formë të bashkëbisedimit dhe në fund kandidatët të
ndarë në grupe trajtuan raste nga praktika e këtij institucioni.
Ky trajnim u mirëprit nga të dy institucionet si dhe pjesëmarrësit e tij dhe u inkurajuan që edhe në të
ardhmen të organizohen trajnime të tilla me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe praktikave në mes të
dy institucioneve.
Pjesëmarrës në trajnim ishin 18 kandidatët për gjyqtarë dhe 11 kandidatë për prokurorë.
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Aktivitetet tjera
Teknikat Efektive të Hulumtimit Ligjor

Me 03 - 05 shkurt 2014, IGJ K në bashkëpunim
me RIPA International, ka organizuar një program
trajnimi me temë “Teknikat Efektive të Hulumtimit
Ligjor”.
Synime kryesore të këtij programi ishin: (i) të ngritë
shkathtësitë e stafit menaxhues të IGJK-së për
teknikat efektive të hulumtimit ligjor (ii) të mbështet
planet e IGJK-së në dizajnimin e programit të
trajnimeve për hulumtim ligjor për gjyqtarë dhe
prokurorë.
Në kuadër të këtij programi u prezantuan teknikat e
ndryshme të hulumtimit ligjor dhe një përmbledhje e
burimeve falas për hulumtim ligjor. Gjithashtu, ky
program përfshinte prezantime për doktrinën e
‘hapësirës së vlerësimit’ të KEDNJ-së, të drejtën
ndërkombëtare përfshirë OKB dhe BE-në si dhe
diskutime për zhvillimet e përgjithshme në këto
fusha të së drejtës. Përmes ushtrimeve praktike,
pjesëmarrësit, u angazhuan në gjetjen e rasteve dhe
burimeve dytësore për temat e lartë-përmendura.
Hulumtimet për detyrat e përcaktuara nga trajnuesi u
kryen në burimet e bazat e të dhënave të
institucioneve respektove si OKB, BE etj.
Përfitues të këtij trajnimi ishin stafi menaxhues i
IGJK-së.
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Tryezë pune për hartimin e akteve të brendshme të IGJK-së

Nga data 20 deri 23 shkurt 2014, është
realizuar një punëtori me grupin punues të IGJKsë për hartimin e akteve nënligjore për zbatimin e
funksioneve ligjore të IGJK-së.

Si rezultat i kësaj punëtorie janë hartuar draftet e
rregulloreve dhe udhëzimeve administrative që
lidhen me çështjet e lartpërmendura të cilat do të
mundësojnë arritjen e rezultateve më të larta në
menaxhim dhe zbatim të kompetencave dhe
Qëllimi i kësaj punëtorie ishte hartimi i akteve të përgjegjësive të parapara me ligjet në fuqi.
brendshme nënligjore të cilat ndikojnë
drejtpërdrejtë në përmirësimin e punës dhe Pjesë e grupit punues ishin Drejtori, Udhëheqësit
ngritjen e kapaciteteve të strukturave dhe njësive e Programeve dhe zyrtarët përgjegjës për
organizative të IGJK-së. Aktet e hartuara në këtë teknologji informative dhe financa.
tryezë kanë të bëjnë me arkivimin e dokumenteve,
klasifikimin e dokumenteve,
përdorimin e
teknologjisë informative, çështjet që kanë të bëjnë
me financat, publikimet, platformën e mësimit në
distancë dhe fushat strategjike për mbështetje me
donatorët.
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Trajnim i Avancuar për Zhvillimin e Trajnuesve – bazat dhe parimet për trajnues gjyqësor

Nga data 24 deri 26 shkurt 2014, IGJ K në
bashkëpunim me EROL – USAID, ka realizuar
trajnimin e trajnuesve me temë “Trajnim i
Avancuar për Zhvillimin e Trajnuesve – bazat dhe
parimet për trajnues gjyqësor”. Ky program është
realizuar nga trajnuesi ndërkombëtar me përvojë
në fushën e trajnimeve gjyqësore.

elaboruan konceptet e të mësuarit informues dhe
atij transformues – teknikat e arritjes së tyre.
Përmes përdorimit të metodave të mësimit për të
rritur, u demonstruan teknikat e të mësuarit nga
përvoja. Në fokus ishte edhe elaborimi i ciklit të
mësuarit sipas metodës së Kolbit.
Planifikimi i kurrikulës dhe zhvillimi i saj ishin
ndër temat që u diskutuan në këtë trajnim ku
përfituesit përmes ushtrimeve demonstruan
mënyrat e ndryshme të vlerësimit të nevojave dhe
analizën e tyre. Në vazhdim ata u fokusuan në
dhënien e ideve për temat që mund të futen në
kurrikulën e IGJK-së.

Synime kryesore të këtij trajnimi ishin aplikimi i
teorive moderne të mësimit për të rritur, të
kuptuarit e pikave të forta dhe të dobëta të
mekanizmave të ndryshëm të vlerësimit të
nevojave për trajnim, identifikimi i strategjive
efektive të mësimdhënies dhe zhvillimi i planeve
trajnuese.
Përfitues: Trajnuesit dhe stafi IGJK-së.
Përfituesit patën rastin që të analizojnë teori të
ndryshme të mësimit për të rritur. Në veçanti u
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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

