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BULETINI
Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV)
Tryezë pune “Integriteti në gjyqësor si kusht për fitimin e besimit të publikut”

Më 03 prill 2014, në kuadër të Pr ogr amit për
Trajnim të Vazhdueshëm është realizuar sesioni
trajnues i radhës me temën “Integriteti në gjyqësor
si kusht për fitimin e besimit të publikut”
Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive
të pjesëmarrësve në lidhje me vlerat juridike të
parimit të pavarësisë dhe paanësisë të gjyqtarëve
dhe prokurorëve.
Në këtë trajnim u shtjelluan çështjet lidhur me
Parimin e pavarësisë dhe paanësisë- faktorët që
cenojnë këto parime, profesionalizimi, integriteti
dhe dinjiteti moral i gjyqtarit/prokurorit si dhe
faktorët e brendshëm dhe të jashtëm që zbehin
besimin e publikut.
Kjo tryezë u përqendrua në diskutimet rreth
udhëzimeve të zbatueshme etike dhe normat e tjera
të mirësjelljes dhe shfrytëzimi i shembujve real të
cilat përmbajnë dilema të mundshme etike për tu
inkurajuar eliminimi i tyre.
Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe
prokurorë të nivelit themelore nga të gjitha
regjionet e Kosovës
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BULETINI
Tryezë pune: “Veprat penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike”

Më 8 prill 2014, IGJ K r ealizoi tr ajnimin me temën “Vepr at penale kundër administr imit të
drejtësisë dhe administratës publike ”
Gjatë kësaj tryeze u trajtuan veprat penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike:
si legalizimi i përmbajtjes së rreme, falsifikimi i dokumenteve- rastet e posaçme të falsifikimit, dallimin
në mes të përpilimit të dokumenteve të rremë dhe të ndryshimeve të dokumentit origjinal apo autentike
si dhe mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore.

Në fokus të kësaj tryeze ishin veprat e reja penale që ligjdhënësi i ka parashikuar në këtë kapitull: si
moslajmërimi i personit të akuzuar nga Tribunali ndërkombëtar penal dhe dhënia e ndihmës personit të
akuzuar nga ky tribunal, deklarimi i rremë nën betim, hakmarrja, manipulimi me prova, mospërfillja e
gjykatës dhe mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore.
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 gjyqtarë dhe prokurorë të nivelit themelor nga të gjitha regjionet e
Kosovës.
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BULETINI
Tryezë pune “Mjetet e rregullta dhe të jashtëzakonshme juridike (civile)”

Më 10 prill 2014, Instituti Gjyqësor i
Kosovës ka realizuar sesionin trajnues nga
lëmia civile me temën e lartshënuar.
Gjatë kësaj tryeze u trajtuan temat në lidhje
me mjetet e rregullta juridike si: ankesa
kundër aktvendimit dhe aktgjykimit, shkaqet e
atakimit te vendimeve, shkeljet e ligjit
material, shkeljet në procedurën civile si dhe
vërtetimi i gabuar i gjendjes faktike.
Në fokus të kësaj tryeze ishin mjetet e
jashtëzakonshme juridike si revizioni kundër
aktgjykimit dhe ai kundër aktvendimit, kërkesa
për përsëritjen e procedurës, raporti në mes të
revizionit dhe kërkesës për përsëritjen e
procedurës dhe kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë.
Trajnimi u shoqërua me raste studimi nga praktika gjyqësore të cilat kishin për qëllim që të
mbështesnin gjyqtarët dhe në evitimin e problemeve të cilat shfaqen në praktikë.
Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të nivelit themelor nga të gjitha regjionet e Kosovës.

Tryezë pune: “E drejta e Azilit - legjislacioni vendor dhe ndërkombëtar”
Më 15 prill 2014, IGJ K në bashkëpunim me
UNHCR në kuadër të Programit për Trajnim
të Vazhdueshëm realizoi sesionin trajnues
me temën “E drejta e Azilit - legjislacioni
vendor dhe ndërkombëtar”
Çështjet të cilat janë përfshirë gjatë këtij
sesioni trajnues kryesisht kishin të bënin me
të Drejtën e Azilit, llojet e azilit, aktet
ndërkombëtare që rregullojnë institutin e azilit.
E në veçanti u trajtua e drejta e azilit sipas
legjislacionit pozitiv në Kosovë, Procedura
dhe Standardet e pritjes dhe trajtimit fillestar
te azil kërkuesve, Mbrojtja Ndërkombëtare - UNHCR si dhe procedura dhe standardet e shqyrtimit dhe
marrjes së vendimit lidhur me kërkesën për azil. Kjo tryezë u përqendrua në raste praktike duke
trajtuar Vendimet gjyqësorë në lidhje me çështjen e azilit. Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtar nga
Gjykata Themelore dhe Apelit, si dhe bashkëpunëtor profesional.
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BULETINI
“Hetimet – planifikimi dhe udhëheqja e hetimeve të krimeve financiare”

Me 17 prill 2014, IGJ K ne bashkëpunim me B&S Eur ope ka r ealizuar tr ajnimin me temën e
lartpërmendur.
Përmes qasjes bashkëkohore të mësimdhënies dhe përdorimit të teknikave interaktive të trajnimit nga
ana e trajnuesit ndërkombëtar dhe atyre vendor, u trajtuan çështjet që kanë të bëjnë me udhëheqjen e
hetimeve të krimeve financiare, procedurat hetimore paraprake nga agjencionet e zbatimit te ligjit,
rëndësinë e hartimit të planit hetimor të krimit financiar, teknikat e hetimit, gjurmimin e aseteve,
menaxhimin e rastit si dhe sigurimin e bashkëpunimit efikas dhe shkëmbimit të informacionit midis
autoriteteve kompetente - organeve të zbatimit të ligjit.
Gjithashtu përmes rasteve praktike pjesëmarrësit patën mundësinë që të analizojnë metodat aktuale të
hetimit financiar në Kosovë dhe diskutojnë për mundësinë e përmirësimit dhe avancimit të praktikave
të tilla. Në fund të trajnimit pjesëmarrësit arritën në konkludim se për të pasur sukses që në fazat e para
të hetimit duhet të:


Ekzistojë një plan hetimor



Të ketë hetime paralele - hetimi i veprës penale me atë finaciare dhe



Të ketë bashkëpunim midis institucioneve

Përfitues të këtij trajnimi ishin prokurorë të Prokurorive Themelore dhe gjyqtarë të Gjykatave
Themelore nga të gjitha regjionet e Kosovës, zyrtarë nga Policia e Kosovës, si dhe zyrtarë nga Dogana
e Kosovës.
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BULETINI
“Barazia gjinore”

Më 23 prill 2014, IGJ K ka r ealizuar tr ajnimin me
temën “Barazia gjinore”. Çështjet e trajtuara në
kuadër të këtij trajnimi ishin: instrumentet
ndërkombëtare për barazi gjinore dhe legjislacioni
vendor gjatë trajtimit të të drejtave të grave, çështjet
kyçe procedurale lidhur me kërkesën për urdhër
mbrojtje dhe urdhër për mbrojtje emergjente, si dhe
çështjet e të drejtave themelore të barazisë së grave
dhe burrave në trashëgimi dhe ndarjen e pronës së
përbashkët në rastet e shkurorëzimit.
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Qëllimi i këtij trajnimi ishte që pjesëmarrësit t’i
zhvillojnë aftësitë analitike dhe hulumtuese për
zbatimin e standardëve ndërkombëtare dhe
legjislacionit vendor për të drejtat e njeriut dhe të
drejtave të gruas në veçanti. Në të njëjtën kohë janë
analizuar obligimet shtetërore ndaj të drejtave të
gruas dhe rastet praktike me të cilat ballafaqohen
femrat me rastin e kërkimit të të drejtave të tyre.
Gjatë këtij trajnimi përmes rasteve nga praktika u
nxorën konkluzione dhe rekomandime për adresimin
e çështjeve problematike dhe plotësimeve në
kornizën ligjore me qëllim të eliminimit të zbrazëtive
juridike dhe ngritjen e mekanizmave të tjerë të
nevojshëm. Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë
dhe bashkëpunëtorë profesional nga Gjykatat
Themelore nga të gjitha regjionet e Kosovës.

BULETINI
“IPA 2012 -Lufta kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit: Mbrojtja e Dëshmitarëve
(WINPRO II)”

Gjithashtu një pjesë e këtij trajnimi iu dedikua
edhe punës në grupe përmes shtjellimit të disa
rasteve praktike, ku pjesëmarrësit patën mundësinë
të demonstrojnë njohuritë e tyrë si dhe të
shkëmbejnë përvojat me trajnuesit ndërkombëtar
lidhur me kategorizimin e dëshmitarit.
Përfitues të këtij trajnimi ishin prokurorë nga
Prokuroria Speciale, e Apelit dhe Prokuroritë
Themelore, gjyqtarë nga Gjykatat Themelore të
regjioneve të ndryshme të Kosovës, zyrtarë nga
Policia e Kosovës, zyrtarë nga WPD dhe GIZ.

Më 24 – 25 prill 2014, IGJ K në bashkëpunim
me NI٠CO ka realizuar një seminar dyditor me
temën “Mbrojtja e Dëshmitarëve”.
Duke praktikuar metodologjinë dhe teknikat
bashkëkohore të trajnimit nga ana e trajnuesve,
gjatë këtij trajnimi u trajtuan temat si: masat e
mbrojtjes së dëshmitarëve dhe mbrojtja e
dëshmitarëve para, gjatë dhe pas procedurës
penale.
Qëllmi i këtij trajnimi ishte njohja e pjesëmarrësve
me Rregullativat Ndërkombëtare për Mbrojtjen e
Dëshmitarëve, çfarë janë masat për Mbrojtjen e
Dëshmitarëve dhe çfarë është qëllimi i
legjislacionit në Kosovë.
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BULETINI
Tryezë pune: “Ligji për procedurën përmbarimore – aspektet praktike të zbatimit të tij në
kuadër të departamentit për çështje ekonomike ”

Më 29 prill 2014, Instituti Gjyqësor i Kosovës ka r ealizuar sesionin tr ajnues nga lëmia
civile me temën e lartshënuar.

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan temat në lidhje me risitë e Ligjit për Procedurën Përmbarimore si:
përmbarimi në aksionet dhe pjesët e shoqërive tregtare, identifikimi, vlerësimi dhe shitja e
letrave me vlerë të debitorit; identifikimi, vlerësimi dhe shitja e pasurive së debitorit në
shoqërinë tregtare; shuarja e shoqërive tregtare, ndryshimet statusore të tyre dhe reflektimet në
rastet përmbarimore. Me këtë rast në veçanti u trajtua përmbarimi i vendimeve të arbitrazhit.
Trajnimi u shoqërua me raste studimi nga praktika gjyqësore të cilat kishin për qëllim që të
mbështesnin gjyqtarët në zgjidhjen e dilemave praktike në këtë aspekt në funksion të zgjidhjes
më efikase të rasteve përmbarimore.
Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë civilist dhe bashkëpunëtor profesional të nivelit
themelor nga të gjitha regjionet e Kosovës.
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BULETINI
Aktivitetet nga Programi i Trajnimit për Avancim (PTA)
Procedura përmbarimore dhe risitë e Ligjit të Procedurës Përmbarimore

Më 2 prill 2014, IGJ K në kuadër të pr ogr amit për pr ofesionistët tjer ë të sistemit të gjyqësisë
realizoi një trajnim një ditor dedikuar zyrtarëve përmbarues gjyqësor me temë “Procedura
përmbarimore dhe risitë e Ligjit të procedurës përmbarimore”
Qëllimi i këtij trajnimi ishte krijimi i praktikave më të mira në drejtim të zbatimit të drejtë të
kompetencave të përmbaruesit gjyqësor në raport me përmbaruesin privat dhe njohja me risitë e
ligjit për procedurën përmbarimore.
Me rastin e këtij trajnimi u prezantua dhe u diskutua për konceptet themelore të Ligjit të ri të
Procedurës Përmbarimore e veçanërisht risive thelbësore që parasheh ky ligj rreth kompetencave të
gjykatës, rolit dhe detyrave të përmbaruesve gjyqësor si dhe titujve ekzekutiv dhe dokumenteve të
besueshme Në pjesën e pasdites u prezantuan disa raste për studim me ç’rast u parashtruan pyetje
rreth lejimit të përmbarimit, bazës ligjore, vlerësimit të vlerës së sendeve të sekuestruara, ankesës
së blerësit dhe për ankandet. Lidhur me këto çështje nga trajnuesit u rekomanduan praktikat më të
mira në këtë drejtim. Përfitues të këtij trajnimi ishin zyrtarët përmbarues nga gjitha Gjykatat
Themelore të Kosovës.
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BULETINI
Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF)
Ligjëratë e Ambasadorit të Britanisë së Madhe para kandidatëve të ardhshëm për
gjyqtarë dhe prokurorë

Me 3 prill 2014, Instituti Gjyqësor i Kosovës pr iti për vizitë Ambasador in e Br itanisë së
Madhe në Kosovë z. Ian Cameron Cliff. Me këtë rast ambasadori Cliff mbajti një ligjëratë para
kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë të cilët janë duke ndjekur trajnimet në IGJK.
z. Ian Cameron Cliff në ligjëratën e tij trajtoi temat; besueshmëria e qytetarëve ndaj sistemit të
drejtësisë në Kosovë, lufta kundër korrupsionit, masat që duhet marrë për të luftuar
korrupsionin si dhe tema tjera me interes për kandidatët.
Ligjërata e ambasadorit ishte mjaft interaktive dhe kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë patën
rastin të pyesin për temat në fokus të ligjëratës.
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BULETINI
Ligjëratë e Ambasadorit të Republikës Federale të Gjermanisë para kandidatëve të
ardhshëm për gjyqtarë dhe prokurorë

Me 3 prill 2014, Instituti Gjyqësor i
Kosovës priti për vizitë Ambasadorin e
Republikës Federale të Gjermanisë në
Kosovë z. Peter Blomeyer i cili mbajti
një ligjëratë para kandidatëve për
gjyqtarë dhe prokurorë të cilët po
ndjekin trajnimin fillestar në IGJK.
z. Peter Blomeyer në ligjëratën e tij u
fokusua
në
pavarësinë
dhe
paanshmërinë e gjyqësorit, rëndësinë e
ndërtimit të besimit të publikut ndaj
sistemit gjyqësor dhe prokurorial në
Kosovë, gjendjen e sistemit të
drejtësisë si faktorë me rëndësi për
tërheqjen e investitorëve të huaj, si dhe ndihmën dhe angazhimin e shteteve anëtare të BE-së për
sistemin e drejtësisë përmes dërgimit të gjyqtarëve të EULEX.
Ligjërata e ambasadorit ishte mjaft interaktive, me c’rast kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë
patën rastin të pyesin për temat në fokus të ligjëratës si dhe sistemin e drejtësisë në Gjermani.
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BULETINI
Trajnim dhe vizitë e kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë në Akademinë e Drejtësisë së
Republikës së Turqisë
Në kuadër të bashkëpunimit me Akademinë e Drejtësisë së Turqisë, Instituti Gjyqësor i Kosovës ka
realizuar programin e trajnimit dhe vizitave zyrtare në Turqi.
Ky program është realizuar nga data 14-19 prill 2014, për 28 kandidatët e gjeneratës së pestë të
Programit të Trajnimit Fillestar (PTF). Përveç kandidatëve, pjesë e vizitës ishin edhe anëtarë të
Këshillit Programor, një prokurorë, Drejtori i IGJK-së dhe U.D i Udhëheqësit të PTF-së.
Qëllimi i vizitës ishte njohja për së afërmi me organizimin dhe funksionimin e Akademisë së
Drejtësinë në Turqi dhe me sistemin gjyqësor të Turqisë në përgjithësi. Gjithashtu kandidatët patën
rastin të njihen me mënyrën e rekrutimit të kandidateve, kohëzgjatjen e trajnimit si dhe programet e
trajnimit që zhvillohen në këtë institucion.
Ndërsa në fokus të programit të trajnimit ishte tema Terrorizmi dhe krimi i organizuar, metodat e
ndjekjes së terrorizmit dhe krimit të organizuar, burimet e financimit të terrorizmit, metodat e hetimit
dhe ndjekjes si dhe raste nga praktika gjyqësore e Turqisë. Pjesë e këtij programi trajnues ishte edhe
Komunikimi Verbal. Në kuadër të kësaj pjese të trajnimi u diskutua për mënyrat e komunikimit,
rëndësia e qëndrim dhe pozicionit të trupit.
Vizitat janë realizuar edhe në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial dhe në Gjykatën Sincan.
Kandidatët patën mundësin të vizitojnë edhe vende të karakterit social, kulturor dhe historik. Kjo
vizitë është realizuar në mbështetje të Agjencisë për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar të
Turqisë – TIKA.
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BULETINI
Trajnimi për kandidatët e PTF-së në Agjensionin Kadastral të Kosovës

Me 30 prill 2014, në kuadër të pr ogr amit për kandidatët e gjener atës së pestë të PTF -së
është realizuar një trajnim praktik në Agjensionin Kadastral të Kosovës.
Qëllimi i këtij trajnimi ishte njohja me legjislacionin për kadastër dhe pronat si dhe udhëzimet
administrative tjera për regjistrimin e pronës së paluajtshme dhe pronarët.
Me rastin e këtij trajnimi praktik kandidatët patën mundësinë e njoftimit lidhur me
funksionimin e këtij agjensioni, perspektivat e kadastrit dhe administrimin e tokave në
Republikën e Kosovës, historikun e zhvillimit të gjeodezisë dhe kadastrit, bazën ligjore të
AKK-së dhe çështje tjera që lidhen me librat e tokës, regjistrimin e pronave të paluajtshme dhe
bazës grafike. Trajnimi është zhvilluar në formë të debatit interaktiv ku vëmendje të veçantë iu
kushtua librave të tokës, regjistrave kadastral dhe dokumentacionit kadastral të komunave si
dhe mënyrës së qasjes në këto dokumente.
Nga shpjegimet dhe informatat prej kryeshefit të Agjensionit Kadastral, drejtorit të drejtorisë
së zyrës ligjore dhe zyrtarëve përgjegjës të këtij institucioni u kuptua që regjistri kadastral
është i digjitalizuar dhe është i unifikuar me shtetet në rajon por që duhet ende punë meqë në
disa komuna ende nuk është kompletuar dokumentacioni kadastral.
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BULETINI
Aktivitetet tjera
“Vizita e Ekspertëve të Shkollës së Magjistraturës së Francës (ENM) në Institutin Gjyqësor
të Kosovës”

Nga 15 - 18 prill 2014, në IGJ K qëndr uan për një vizitë pune eksper tët Shkollës së
Magjistraturës së Francës (ENM). Vizita u mbështet me ndihmën e Ambasadës Franceze në
Kosovë.
Qëllimi i vizitës ishte vlerësimi i programeve të IGJK-së, rekomandimet për përmirësim
dhe përcaktimi i një programi të bashkëpunimit në mes të Shkollës së Magjistraturës së
Francës (ENM) dhe Institutit Gjyqësor të Kosovës.
Ndër temat që u trajtuan gjatë kësaj periudhe ishin kurrikula e trajnimit fillestar, provimi
përgatitor, provimi përfundimtar, hulumtimet dhe publikimet që kryhen në kuadër të IGJKsë, identifikimi i nevojave për trajnim në kuadër të PTV-së, trajnimi i trajnuesve si dhe
trajnimet e ofruara në PTA.
Ekspertët e ENM-së dhe zyrtarët e IGJK-së shkëmbyen informacione për mënyrën e
realizimit të temave të lartë përmendura në IGJK dhe ENM. Me informacionet e mbledhura
ekspertët e ENM do të përgatisin një raport me vlerësimet, rekomandimet dhe planin e
zbatimit të bashkëpunimit në të ardhmen në mes ENM dhe IGJK-së.
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BULETINI
Vizita e delegacionit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë së Shqipërisë në Institutin Gjyqësor të
Kosovës
Me 25 prill 2014, Dr ejtor i i Institutit
Gjyqësor të Kosovës priti në takim
përfaqësues nga Këshilli i Lartë i
Drejtësisë së Shqipërisë të shoqëruar
nga Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të
Kosovës.
Qëllimi i vizitës së tyre ishte shkëmbimi
i përvojave si dhe njohja me
organizimin dhe funksionimin e
Institutit Gjyqësor të Kosovës.
Gjatë prezantimit të Drejtorit lidhur me
trajnimin
gjyqësor
në
Kosovë,
delegacioni pati interesim të theksuar rreth provimit përgatitor/hyrës për kandidatët për gjyqtarë dhe
prokurorë, vlerësimin dhe mënyrën e përzgjedhjes së tyre, si dhe mënyrën e vlerësimit të nevojave
për trajnime të vazhdueshme.
Delegacioni pati rastin të takohet me kandidatët e gjeneratës së pestë për gjyqtarë dhe prokurorë të
cilët po ndiqnin trajnimin fillestar në Institutin Gjyqësor të Kosovës.
Në fund të takimit, përfaqësuesit e dy institucioneve shprehën gatishmërinë për bashkëpunim të
ndërsjellë në të ardhmen me qëllim të krijimit së një sistemi efikas gjyqësor.
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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

