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BULETINI 

Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK) në 

bashkëpunim me Programin për Zhvillimin e së 

Drejtës Tregtare (CLDP)-Departamenti i së Drejtës 

Tregtare të SHBA-së dhe Ambasadën e SHBA-ve 

në Kosovë prej 05 deri me 06 maj 2014 kanë 

mbajtur trajnimin  me temë:  : “Aktvendimet për 

rastet e falimentimit” Ky trajnim,  qëllim 

kryesor kishte avancimin e njohurive të gjyqtarëve 

në lëmin komerciale-falimentimit. Gjithanshëm 

janë trajtuar temat si: Hyrje në parimet krahasuese 

të falimentimit, rastet e falimentimit në Kosovë, 

procedurat preliminare të rehabilitimit, masat 

tradicionale të bankrotimit, procedurat e likuidimit.  

Në punëtori përveç prezantimeve të rasteve 

studimore pati edhe punë në grupe të vogla dhe 

diskutim i rasteve nga pjesëmarrësit dhe ekspertët.  

Ligjërues ishin ekspertë nga SHBA-ja; znj. Nancy 

Alquist, Kryetare e Gjykatës së Qarkut të 

Maryland-it, Gjykata e SHBA-ve për Falimentim, 

z.MarvinJ.Garbis, gjyqtar i kësaj gjykate, 

znj.Corrin Gee, Trajnuese gjyqësore, Qendra 

Gjyqësore Federale dhe z.Srdan Sadikovic, 

Specialist Ndërkombëtar i Programit, CLDP.  

Përfitues ishin gjyqtarët e departamenteve 

ekonomike në Gjykatën Themelore të Prishtinës 

dhe Gjykatës së Apelit si dhe departamenteve të 

përgjithshme-divizioneve civile të Gjykatave 

Themelore. 
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 “Procedura dhe vendimet për rastet e falimentimit” 

Aktivitetet nga Programi  i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) 



BULETINI 

Më 6 maj 2014, Instituti Gjyqësor i Kosovës ka realizuar sesionin trajnues me temën “ Masat e fshehta 

dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit” 

Gjatë kësaj tryeze  u trajtuan temat në lidhje me Masat e fshehta dhe teknike, llojet e masave të fshehta, 

kushtet ligjore për lejimin e masave të fshehta, veprat penale për të cilat lëshohen këto masa si dhe 

procedura e urdhërimit të këtyre masave. 

Me theks te veçantë u trajtua  në cilat raste bëhet zbatimi i masave të fshehta para fillimit të procedurës 

penale si dhe dallimin në mes të masave të fshehta të cilat lëshohen nga prokurori i shtetit dhe nga 

gjyqtari i procedurës paraprake. 

Trajnimi u shoqërua me raste studimi nga praktika gjyqësore të cilat kishin për qëllim që të 

mbështesnin gjyqtarët në zgjidhjen e dilemave praktike.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtar, prokuror dhe bashkëpunëtor profesional të nivelit themelor nga 

të gjitha regjionet e Kosovës. 

Tryezë  pune: “ Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit” 
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BULETINI 

Tryezë  pune: “ Procedura Kundërvajtëse ndaj kryerësve të mitur të kundërvajtjeve” 
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Më 13 maj 2014, në kuadër  të Programit për  

Trajnime të Vazhdueshëm është realizuar trajnimi me 

temën - Rëndësia e KEDNJ në gjyqësorin kosovar - 

parimi “Ne bis in idem”. Qëllimi i këtij trajnimi ishte 

avancimi i njohurive të pjesëmarrësve në përgjithësi 

me parimin Ne bis in idem, si parim procedural dhe e 

drejtë themelore e njeriut, aplikimi i tij në 

legjislacionet nacionale, praktika e GJEDNJ-së në 

Strasburg dhe e GJED-së në Luxemburg, si dhe njohja 

me legjislacionin e Republikës së Kosovës lidhur me 

këtë parim. Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet që 

kanë të bëjnë me kuptimin e këtij parimi, kur ka filluar 

aplikimi i tij, qëllimi i aplikimit të këtij parimi në legjislacionet e kohëve moderne për praktikat 

gjyqësore nëpër vendet evropiane, për atë se si është garantuar me kushtetutë kjo e drejtë themelore, 

parashikimi me nen të posaçëm në KPP, në pjesën e parimeve të procedurës penale dhe çështje tjera 

që kanë të bëjnë me këtë temë. Trajnimi u shoqërua me raste studimi nga praktika gjyqësore të cilat 

kishin për qëllim që të ndihmonin gjyqtarët dhe prokurorët në tejkalimin e sfidave gjatë zbatimit të 

këtij parimi në praktikë. Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të nivelit themelor nga regjionet e 

ndryshme të Kosovës si dhe prokuror nga Prokuroria e Apelit. 

Më 8 maj 2014, Instituti Gjyqësor  i Kosovës 

ka realizuar sesionin trajnues me temën 

“Procedura Kundërvajtëse ndaj kryerësve të 

mitur të kundërvajtjeve” 

Gjatë kësaj tryeze  u trajtuan temat në lidhje 

me Kushtet për fillimin e procedurës ndaj të 

miturve, prioriteti i zhvillimit të procedurës 

kundërvajtëse ndaj të miturve si dhe procedura 

e ballafaqimit për të mitur. 

E në veçanti u trajtuan masat edukative ndaj të 

miturve sipas Ligjit mbi kundërvajtjet  si dhe  

dënimet të cilat mund ti shqiptohen të miturve. 

Trajnimi u shoqërua me raste studimi nga 

praktika gjyqësore.   

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtar të nivelit 

themelor nga departamenti për kundërvajtje 

nga të gjitha regjionet e Kosovës, si dhe prokuror të nivelit themelor nga regjioni i Prizrenit 

Trajnim: Rëndësia e KEDNJ në gjyqësorin kosovar - parimi “Ne bis in idem” 



BULETINI 

Me 19 maj 2014, IGJK ne bashkëpunim me B&S Europe ka organizuar trajnimin me temën e 

lartëpërmendur. 

Objektivi i këtij trajnimi ishte të paraqesë një përmbledhje të sfidave të cilat hasen gjatë hetimit të 

financimit të terrorizmit, kuptimi i planifikimit në hetime të terrorizmit, menaxhimi i rastit, si dhe 

parandalimi i financimit të terrorizmit. 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet të cilat do të ndihmojnë të gjithë akterët që janë të 

rëndësishëm në luftimin e terrorizmit, të identifikojnë elementet e veprave penale të terrorizmit, 

mënyrat e financimit të terrorizmit, zbatimin e hetimeve financiare ne rastet e terrorizmit, të 

identifikojnë grupet terroriste si dhe mekanizmat legal për hetimin e terrorizmit. 

 

Gjithashtu është theksuar se në dekadën e fundit është dëshmuar se asnjë shtet nuk mund të jetë 

tërësisht i sigurt nga terrorizmi, prandaj të gjitha shtetet duhet ndërmarrë hapat e nevojshëm për 

hartimin e strategjive kombëtare, ngritjen e kapaciteteve si dhe ngritjen e bashkëpunimit dhe 

partneritetit ndërkombëtarë në parandalimin dhe luftimin burimeve të terrorizmit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin prokurorë nga Prokurorira e Apelit, prokurorë dhe gjyqtarë te 

nivelit themelor të regjioneve të ndryshme të Kosovës, si dhe zyrtarë nga Policia e Kosovës dhe 

Dogana e Kosovës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnim “Terrorizmi dhe format e paraqitjes së tij” 
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BULETINI 

Më 20 maj 2014, IGJK realizoi një trajnim një 

ditor nga moduli “Shkrimi dhe Arsyetimi 

Gjyqësor”.  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi e njohurive 

të pjesëmarrësve në lëmin e zbatimit praktik të 

metodave bashkëkohore të shkrimit dhe arsyetimit 

gjyqësor në zgjidhjen e çështjeve ligjore. 

Në këtë trajnim u diskutua për përmbajtjen dhe 

rëndësinë e shkrimit dhe arsyetimit gjyqësor, si të 

aplikohet një formë e shkrimit dhe arsyetimit 

gjyqësor e cila promovon një metodë të mendimit 

të qartë, logjik dhe e cila mbështet përfundimet 

logjike dhe të përgjegjshme.  

Gjithashtu janë theksuar të metat sa i përket 

arsyetimit të vendimeve në praktikë, si në lëmitë 

penale ashtu edhe në ato civile.  Për të evituar këto 

mangësi është prezantuar metoda IRAC dhe 

mënyra e aplikimit të saj në praktikë përmes 

shembujve praktik. Pjesëmarrësit vlerësuan 

rëndësinë e kësaj metode e cila ndihmon në 

organizimin e punës dhe identifikimin e problemit 

ligjor. Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë te 

gjykatave themelore nga të gjitha regjionet e Koso-

vës. 
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Trajnim “Shkrimi dhe Arsyetimi Gjyqësor” 



BULETINI 

Më 22 maj 2014, IGJK në bashkëpunim me B&S Europe realizoi trajnimin me temën “Hetimi i 

rasteve të rënda të korrupsionit”. 

Ky trajnim kishte për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin dhe mundësinë e përmirësimit të hetimit të 

rasteve të rënda të korrupsionit, gjë e cila kërkon një angazhim të madh të prokurorëve hetueseve 

policor dhe të gjithë zyrtareve të tjerë për zbatimin e ligjit. 

Gjatë këtij trajnimi nga trajnues vendor dhe ndërkombëtarë u trajtuan çështjet rreth definimit të 

korrupsionit, infrastrukturës ligjore, karakteristikave themelore, masave parandaluese të korrupsionit 

si dhe praktikave të luftimit të korrupsionit. 

Po ashtu, vëmendje iu kushtua edhe kompetencave dhe autorizimeve që ka Njësia e Inteligjencës 

Financiare, sekuestrimit të përkohshëm, menaxhimit të aseteve të sekuestruara dhe aseteve të 

konfiskuara nga Agjencia e Menaxhimit të Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar. 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 gjyqtarë dhe prokurorë të nivelit themelor nga të gjitha regjionet e 

Kosovës, si dhe zyrtarë nga Policia e Kosovës, Dogana e Kosovës dhe nga ATK-ja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnim “Hetimi i rasteve të rënda të korrupsionit” 
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BULETINI 

Më 29 maj 2014, IGJK ka organizuar  një trajnim ku për temë diskutimi ishin mjetet juridike 

të rregullta dhe të jashtëzakonshme.  

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet rreth dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me mjetet e 

rregullta juridike në procedurën penale, të cilat ushtrohen për shkak të shkeljeve të kodit penal 

dhe vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike, si dhe për mjetet e 

jashtëzakonshme juridike në procedurën penale.  

Në fokus të trajnimit ishte ankesa si mjet i rregullt juridik në procedurën penale dhe mjetet e 

jashtëzakonshme juridike si: procedura për rishikimin e procedurës penale dhe pa rishikimin e 

procedurës penale, kërkesa për zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit dhe kërkesa për mbrojtjen 

e ligjshmërisë.  

Ky trajnim u realizua përmes prezantimeve të shkurtra teorike, diskutimit interaktiv, ushtrimeve 

të ndryshme nga praktika gjyqësore dhe nxjerrjes së rekomandimeve konkrete rreth aplikimit të 

dispozitave ligjore të lidhura me temat e trajtuara.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe prokurorë të nivelit themelor nga të gjitha regjionet 

e Kosovës, prokurorë nga prokuroria e apelit dhe bashkepunëtor profesional.  
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Trajnim “Mjetet juridike të rregullta dhe të jashtëzakonshme – penale” 

 



BULETINI 

Më 21 maj 2014, IGJK në kuadër  të programit për  profesionistët tjerë të sistemit të gjyqësisë 

dhe prokurorisë realizoi një trajnim një ditor me temë “Veprat penale kundër lirive dhe të drejtave 

të njeriut”   

Qëllimi i këtij trajnimi ishte njohja me konceptet themelore të këtyre veprave dhe objektin 

mbrojtës,  kryesit e kësaj vepre si dhe baza ligjore që i sanksionin këto vepra penale.Me rastin e 

këtij trajnimi u prezantua dhe u diskutua për karakteristikat themelore të këtyre veprave, elementet 

qenësore që i dallojnë këto vepra nga veprat tjera penale si dhe praktika gjyqësore Kosovare dhe 

ajo e Strasburgut në këtë kontest.                

Në pjesën e pasdites nga rastet e prezantuara për studim, pjesëmarrësit patën mundësinë e 

identifikimit të llojeve të ndryshme të këtyre veprave dhe mënyrën e kryerjes si dhe personat 

përgjegjës.              

Përfitues të këtij trajnimi ishin bashkëpunëtorët profesional të gjykatave dhe prokurorive të 

Kosovës. 
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Aktivitetet nga Programi i Trajnimit për Avancim (PTA) 

Veprat penale kundër lirive dhe të drejtave të njeriut 



BULETINI 

Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF) 

9 

Trajnimi praktik në Qendrën Korrektuese në Dubravë  

Më 7 maj 2014, IGJK në 

bashkëpunim me Qendrën 

Korrektuese në Dubravë realizoi 

trajnimin praktik me kandidatët e 

gjeneratës së pestë të Programit të 

Trajnimit Fillestar (PTF). 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që 

kandidatët për gjyqtarë e prokurorë që 

ndjekin trajnimet në PTF, t’iu ofrohet 

njohuri për punën dhe aktivitetet që 

kryhen në Qendrën Korrektuese në 

Dubravë. Gjatë trajnimit kandidatët u 

njohën me historikun e Qendrës 

Korrektuese, strukturën e Qendrës, 

bazën ligjore të Qendrës Korrektuese, të burgosurit, klasifikimin e tyre në bazë të rrezikshmërisë, 

beneficionet, përkujdesjen e tyre shëndetësore, korrespondencën, informimin, arsimimin 

profesional, vizitat e tyre etj.  Pas trajnimit kandidatët patën mundësinë të vizitojnë hapësirat e 

brendshme të Qendrës Korrektuese si: gjykatën,  pavionet, shkollën, bibliotekën, sallën e vizitave 

etj. Përfitues të trajnimit praktik ishin 17 kandidatët për gjyqtarë dhe 9 kandidatë për prokurorë. 



BULETINI 
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Trajnimi praktik në Qendra Korrektues në Lipjan 

Më 8 maj 2014, IGJK në bashkëpunim me Qendren Korrektuese në Lipjan ka realizuar  

trajnimin praktik për kandidatët e gjeneratës së pestë të Programit të Trajnimit Fillestar (PTF). 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që kandidatëve për gjyqtarë e prokurorë që ndjekin trajnimet në 

PTF, t’iu ofrohet njohuri për punën dhe aktivitetet që kryhen në Qendrën Korrektuese në Lipjan. 

 

Gjatë trajnimit kandidatët u njohën me historikun e Qendrës Korrektuese, strukturen e Qendrës, 

bazën ligjore, përgjegjësitë që ka ky institucion për administrimin e të paraburgosurve, të 

dënuarve, të miturve në bazë të ligjeve të aplikueshme të Kosovës. Gjithashtu, pjesëmarrësit u 

njohën edhe me beneficionet e këtyre kategorive siç janë: përkujdesja shëndetësore, 

korrespondenca, informimi, arsimimi profesional, vizita e tyre etj.   

 

Pas trajnimit kandidatët patën mundësinë të vizitojnë hapësirat e brendshme të Qendrës 

Korrektuese si: pavionet, punëtoritë, objektet sportive, sallën e aktiviteteve kulturore, shtëpinë e 

nënave, kuzhinën, bibliotekën, sallën e vizitave, shëtitoret e të burgosurave. 

 



BULETINI 
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Përfundimi i fazës së parë dhe përgatitje për fazën e dytë në PTF V 

Më 8 maj 2014, ka përfunduar  faza e parë e gjeneratës së pestë në Programin e Trajnimit 

Fillestar (PTF). Gjatë 3 muajve sa ka zgjatur faza e parë, në PTF është realizuar në tërësi programi 

trajnues sipas orarit trajnues, ku janë trajtuar 22 module, 121 sesione trajnuese ose 363 orë trajnimi. 

 

Për realizimin e këtyre trajnimeve në fazën e parë kanë qen të angazhuar 26 trajnues. 

 

Programi trajnues i PTF-së 2013/2014 përveç trajnimit të rregullt në IGJK, ka paraparë që gjatë fazës 

së parë dhe të dytë  kandidatët do të ndjekin programe trajnimi në institucione të ndryshme të sistemit 

të drejtësisë dhe jashtë tyre, duke përjashtuar gjykatat dhe prokuroritë. 

  

Nga 19 Institucione të parapara në Programin Trajnues, gjatë fazës së parë kemi arritur që trajnimi të 

realizohet në 6, prej tyre: 

 

Agjencia Kundër Korrupsionit; 

Institucioni i Avokatit të Popullit; 

Agjencia Kosovare e Pronës; 

Agjencia Kadastrale e Kosovës; 

Qendra Korrektues në Dubravë; 

Qendra Korrektues në Lipjan. 

 

Trajnimet praktike në Institucionet tjera pritet të realizohen gjatë fazës së dytë. 



BULETINI 
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Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime (PHP) 

Me 15 maj 2014, IGJK në bashkëpunim me projektin e BE -së “Mbështetje në Reformën e 

Edukimit Ligjor në Kosovë” ka realizuar trajnimin me temë: Hulumtimi Ligjor – Databazat 

ligjore dhe të përgjithshme. 

Ky trajnim është realizuar në funksion të përmbushjes së objektivave të IGJK-së që përfituesve 

të tij t’i ofrojë materiale ligjore të shumta dhe aktuale.  

Trajnimi kishte për qellim njoftimin e përfituesve me databazat e karakterit ligjor dhe të 

përgjithshme për të cilat IGJK ka krijuar qasje të përkohshme. Prezantimi u fokusua në llojet e 

materialeve që përmbajnë këto databaza si atyre ligjore apo të karakterit të përgjithshëm. 

Përfituesit përmes demonstrimit praktik u njoftuan me  teknikat e hulumtimit në këto databaza 

dhe kriteret për shkarkim dhe kopjim të materialeve të tilla.  

Pjesëmarrësve në këtë trajnim ju kërkua që gjatë periudhës sa zgjatë abonimi provues në këto 

databaza të hulumtojnë dhe të vlerësojnë relevancën e tyre për punën e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve. Bazuar në vlerësimin e pjesëmarrësve në trajnim, IGJK do të realizon edhe 

abonimet në këto databaza.   

Përfitues të këtij trajnimi i shin gjyqtarë dhe prokurorë. 

Hulumtimi Ligjor – Databazat ligjore dhe të përgjithshme 
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Me 27 maj 2014, IGJK në bashkëpunim me CLDP, ka organizuar  një tryezë diskutimesh 

me temë “Zhvillimi i Publikimeve Gjyqësore në Kosovë”.  

Synime kryesore të kësaj tryeze ishin prezantimi  i publikimeve gjyqësore në SHBA dhe 

elaborimi i funksioneve që këto publikime kanë për gjyqtarët. Ndër publikimet që u elaboruan 

ishin: doracakë të trupit gjykues, udhëzues referimi dhe monografi.  

Krahas diskutimit për rëndësinë që këto publikime kanë për gjyqtarë dhe prokurorë në fokus të 

kësaj tryeze ishte edhe diskutimi për veprimet që duhet ndërmarrë në një proces të nxjerrjes së 

një publikimi. Në këtë aspekt u diskutua për hapat që duhet ndërmarrë në një proces të tillë si: 

krijimi i një plani për publikime, themelimi i komitetit gjyqësor për publikime, lista 

kontrolluese e aktiviteteve, orari i planifikimit dhe hartimi i publikimit.   

Pjesëmarrësit në këtë tryezë patën rastin që të diskutojnë me autoritetet amerikane përkatëse 

lidhur me përvojat e tyre në fushën e publikimeve gjyqësore dhe në veçanti për format e 

bashkëpunimit. 

Përfitues: Gjyqtarët e nivelit themelor dhe të apelit të departamentit ekonomik dhe stafi i IGJK

-së. 

Zhvillimi i Publikimeve Gjyqësore në Kosovë 
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Programi i Trajnimeve në sferën e luftës ndaj korrupsionit për prokurorë dhe zyrtarë të 

institucioneve tjera relevante 
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Aktivitetet tjera 

Mbështetur në strategjitë kombëtare në luftën kundër korrupsionit dhe në veçanti në prioritet 

trajnuese të IGJK-së për këtë sferë të përcaktuara në Programin Kornizë 2014 – 2015, IGJK është 

duke u angazhuar në organizimin e një serie të trajnimeve me një model unik - jashtë trajnimeve 

tradicionale.  

Ky program trajnues do të organizohet nga IGJK dhe RIPA International në mbështetje të 

Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar dhe do të ofrohet nga ekspertë britanezë me përvojë në 

fushën e hetimeve të korrupsionit. 

Programi do të realizohet në dy faza dhe pjesëmarrësit do të ftohen në grupe të vogla (1 trajnues 

do të punojë me 2 pjesëmarrës për 2 orë). Ndër temat që do të përfshihen në këtë program janë: 

menaxhimi i inteligjencës, planet e hetimeve, hetimi financiar, krimet kompjuterike, puna 

ndërinstitucionale, parandalimi i korrupsionit dhe struktura e hetimeve.   

Në fazën e parë trajnuesit do t’i prezantojnë temat pjesëmarrësve, e ku ata do të mund zgjedhin ato 

që ju interesojnë atyre. Për temat e zgjedhura trajnuesit pos që do të ofrojnë materiale se si ti 

zbatojnë në praktikë do të  ofrojnë edhe këshilla dhe rekomandime për veprime sa më efektive në 

punën e tyre. 

Në fazën e dytë, që është tre muaj pas fazës së parë, trajnuesit do të kthehen dhe të vlerësojnë 

efektin e veprimeve që janë ndërmarrë nga pjesëmarrësit. Në këtë fazë trajnuesit do të diskutojnë 

për secilin veprim që është ndërmarrë dhe do të bashkëbisedojnë me përfituesit për përparësitë dhe 

sfidat që kanë hasur si dhe hapat e ardhshëm.  



BULETINI 

Me ftesë të Drejtorit të IGJK-së në Kosovë ishte për vizitë një delegacion i lartë i Akademisë së 

Drejtësisë së Republikës së Turqisë (ADT). Kjo vizitë u realizua në kuadër të bashkëpunimit të 

përcaktuar me Memorandumin e Bashkëpunimit të lidhur në mes të këtyre dy institucioneve 

respektive.  

Qëllimi i vizitës ishte njohja me sistemin dhe praktikën gjyqësore në Kosovë, shkëmbimi i ideve për 

praktikat më të mira, shkëmbimi i përvojave në raport të organizimit të trajnimeve gjyqësore, ngritja 

e nivelit të bashkëpunimit në mes të IGJK-së dhe ADT-së si dhe mundësia e organizimit të 

programeve të përbashkëta të trajnimeve gjyqësore.  

Në kuadër të vizitës, delegacioni nga ADT, ka vizituar IGJK-në ku është njoftuar me historikun, 

kornizën ligjore, strukturën dhe planet për të ardhmen. Gjatë kësaj vizite janë realizuar edhe takime 

me Ministrin dhe Zëvendësministrin e Drejtësisë, Kryetarin e Gjykatës Supreme, Kryesuesin dhe një 

anëtar i Këshillit Gjyqësor, Drejtorin e Sekretariatit të KGJK-së dhe prokurorë nga Zyra e 

Kryeprokurorisë së Shtetit si dhe Kryeprokurori i Prokurorisë së Apelit.  

Gjatë qëndrimit në Kosovë delegacioni i ADT-së realizoi vizita edhe me kryetarët e Gjykatave 

Themelore në Gjilan dhe Prizren. 
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Vizita e Delegacionit të Akademisë së Drejtësisë së Republikës së Turqisë në Kosovë 
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Me 21 dhe 22 maj 2014 në Shkup të Republikës së Maqedonisë, në mbështetje të OSBE - 

Misioni në Kosovë, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Akademinë për Gjyqtarë dhe 

Prokurorë “Pavel Shatev” të Maqedonisë, organizuan një konferencë të karakterit rajonal me temë 

“Reformat e së drejtës penale në rajon - Sfidat, trendet dhe kalimi në sistemin adversal të procedurës 

penale”  

Qëllimi kryesor i kësaj konference ishte që përmes shkëmbimit të përvojave dhe ideve të promovohet 

bashkëpunimin rajonal lidhur me reformat në procedurën penale në drejtim të tejkalimit të sfidave të 

hasura në këtë proces. Fokusi kryesor i prezantimeve dhe diskutimeve të kësaj konference ishte në 

temat si; hetimi në procedurën paraprake dhe procedurat e përshpejtuara, provat në seancën kryesore 

me fokus në teknikat e reja të marrjes në pyetje (marrja në pyetje e drejtpërdrejtë, e tërthortë dhe ri-

marrja në pyetje) dhe negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë. Këto tema u prezantuan nga 

përfaqësues të caktuar nga secili vend pjesëmarrës, ndërsa atyre u paraprijnë prezantime të 

ekspertëve të mirënjohur të fushës. Në ditën e dytë të konferencës pjesëmarrësit diskutuan lidhur me 

metodologjinë e trajnimit dhe kurrikulat trajnuese për zbatim të Kodeve të Procedurës Penale, me 

ç’rast dhanë edhe idetë konkrete për hartimin e një kurrikule trajnuese të përbashkët mbi të cilën do 

të organizohen aktivitete të përbashkëta në të ardhmen.   

Në konferencë morën pjesë gjyqtarë, prokurorë, avokat dhe përfaqësues të institucioneve trajnuese 

nga: Kroacia, Sllovenia, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Maqedonia dhe Kosova. Ndërsa mysafirë 

të kësaj konference ishin edhe ekspert nga Ambasadat Amerikane, në Kosovë dhe Maqedoni si dhe 

përfaqësues të projekteve të cilat mbështeten nga Bashkimi Evropian.  
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Konferencë Rajonale 
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Me 26-28 maj 2014, në kuadër  të programit për  trajnimin e trajnuesve, IGJK në bashkëpunim 

me projektin EROL të USAID, ka realizuar një trajnim për trajnues me temë: “Lidershipi fleksibil”    

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte krijimi i një lidershipi të shëndoshë, fleksibil dhe të adaptueshëm, rritja e 

ndërgjegjësimit për stresorët e përhapur gjyqësor dhe faktorët e rrezikut si dhe identifikimi i 

strategjive përballuese dhe proceseve mbrojtëse. 

 

Me rastin e këtij trajnimi për tri ditë me radhë janë prezantuar koncepte për zhvillimin e lidershipit 

dhe adaptueshmërisë, dimensionet e ekuilibrit të shëndoshë të mendjes së trupit dhe të shpirtit, që 

janë të nevojshme për një lidership në sistemin gjyqësor,  duke përfshirë edhe strategjitë e 

menaxhimit të stresit, identifikimin e faktorëve të rrezikut dhe të kuptuarit psikik për ndryshimin e 

qëndrueshëm të sjelljes. 

 

Trajnimi është zhvilluar në formë të debatit interaktiv dhe ushtrimeve praktike me ç’rast  

pjesëmarrësve iu është ofruar mundësia për të identifikuar shkallën e stresit në jetën e tyre, fuqitë e 

tyre dhe faktorët mbrojtës, si dhe fushat e rritjes për një ekuilibër të shëndosh të mendjes, trupit dhe 

shpirtit. 

 

Gjithashtu pjesëmarrësit patën rastin që të shohin shembullin e lidershipit të qëndrueshëm dhe të 

shëndoshë përmes një filmi për Nelson Mandelen, liderin i cili ishte formuar nga një përvojë e 

sprovimit dhe pavarësisht rrethanave dhe rreziqeve nëpër të cilat ka kaluar arrin të jetë një strateg i 

cili zhdukë racizmin e theksuar në vendin e tij duke falë dhe promovuar bashkëpunimin. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin trajnuesit e IGJK-së. 
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Trajnimi për trajnues 
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Me 27 – 29 maj, në Budva, është realizuar  punëtor ia për  zhvillimin e kurr ikulës për  

profesionistët gjyqësor në fushën e trafikimit me njerëz. Punëtoria është organizuar nga UNODC dhe 

Qendra e Trajnimit Gjyqësor në Mal të Zi. 

 

Qëllimi i punëtorisë ishte zhvillimi i një kurrikule të trajnimeve në sferën e trafikimit me njerëz për 

profesionistët gjyqësor të vendeve të Evropës Juglindore.  

 

Në kuadër të punëtorisë, përmes demonstrimit të rasteve konkrete u prezantuan metoda të ndryshme 

interaktive për mbajtjen e këtyre trajnimeve. U elaboruan një numër i parimeve pedagogjike për 

trajtimin e temave në fushën e trafikimit me njerëz, si ‘taksomonia e blumit’, etj. 

 

Gjatë punëtorisë u analizuan rastet që mund të përdoren në trajnimet regjionale, specifikat që duhet të 

përmbajnë e në veçanti konceptet që duhet analizuar në secilin rast si ‘vlerësimi i rrezikut’, ‘hetimi’, 

‘intervistat’, ‘teknikat’, ‘ekzaminimi i skenës së krimit’, ‘kundërvënien e strategjisë së mbrojtjes’ dhe 

‘legjislacionin vendor’. 

 

Mbështetur në këtë kurrikulë do të organizohen dhe trajnimet me përfaqësues nga të gjitha vendet e 

regjionit.    

 

Pjesëmarrës në këtë punëtori ishin përfaqësues të institucioneve të trajnimit gjyqësor të vendeve të 

regjionit si dhe gjyqtarë dhe prokurorë nga këto vende. 
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„Punëtoria për zhvillimin e kurrikulës për profesionistët gjyqësor të vendeve të Evropës 

Juglindore në fushën e trafikimit me njerëz”  



 

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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