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BULETINI 

Më 03 qershor 2014, IGJK ka realizuar  

trajnimin me temën “Veprat penale kundër të 

drejtave të votimit”.  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte thellimi i njohurive të 

gjyqtarëve lidhur me identifikimin e elementeve 

esnciale të këtyre veprave penale, analizimi i 

veprave penale të dhënies ose marrjes së rryshfetit 

lidhur me votimet si dhe zbatimi i drejtë i ketyre 

veprave. Kapitulli i veprave penale kundër të 

drejtave të votimit është një kapitull i ri në Kodin 

Penal të Republikës së Kosovës i cili në vete 

përmban disa vepra penale të reja të cilat nuk kanë 

qenë të parashikaur në Kodin e mëparshëm Penal. 

Gjatë trajnimit u trajtuan çështjet lidhur me veprat 

penale kundërt të drejtave të votimit – format e 

paraqitjes dhe elementet kualifikuse duke perfshire 

ketu cenimin e të drejtes për të kandiduar, kanosja 

e kandidatit, parandalimi i ushtrimit te së drejtës 

për të votuar, cenimi i përcaktimit të lirë të 

votuesit, keqperdorimi i detyrës zyrtare gjatë 

zgjedhjeve dhe falsifikimi i rezulatave. 

Përmes rasteve hipotetike por, edhe përmes 

diskutimeve pjesëmarrësit u angazhuan në  

zgjedhje praktike të çështjeve që janë trajtuar në 

prezantim.  Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë 

dhe prokurorët e nivelit themelor, departameti i 

krimeve të rënda. 
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Trajnim “Veprat penale kundër të drejtave të votimit” 

Aktivitetet nga Programi  i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) 



BULETINI 

Me 05 qershor 2014 IGJK ka realizuar  trajnimin në temën: “Mjetet për  sigur imin e ekzekutimit 

të kontratave”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që pjesëmarrësit të avancojnë njohuritë e tyre për çështjen e kontratave me 

theks të posaçëm për mjetet e sigurimit të ekzekutimit të kontratave sidomos pas hyrjes në fuqi të ligjit 

për Marrëdhëniet e Detyrimeve. 
 

Në këtë trajnim u trajtuan çështjet lidhur me kuptimin e mjeteve për sigurimin e ekzekutimit të 

kontratës, llojet e tyre, mjetet personale si dhe mjetet reale për sigurimin e ekzekutimit të kontratës. 

Gjithashtu u trajtua zbatimi i drejt i dispozitave të Ligjit të ri për Marrëdhëniet e Detyrimeve dhe 

dispozitave tjera në fuqi lidhur me kaparin, kaucionin si dhe mjeteve për sigurimin personal të 

ekzekutimit të kontratës siç janë: pendimi, kushti penal dhe dorëzania.  

 

Trajnimi ishte mjaft interaktiv duke përfshirë edhe diskutimin e disa rasteve nga praktika gjyqësore. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të nivelit themelor nga regjione të ndryshme të Kosovës. 

Trajnim “Mjetet për sigurimin e ekzekutimit të kontratave” 
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BULETINI 

Fuqizimi i bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar – Përpilimin e kërkesave të jashtme për 

asistencë juridike ndërkombëtare 

3 

Me 9 deri më 12 qershor 2014, IGJK 

në bashkëpunim me projektin e 

Binjakëzimi të BE-së, ka realizuar dy 

sesione trajnimi dy ditore si dhe një 

trajnim për gjyqtarët dhe prokurorët e 

përzgjedhur për të shërbyer si trajnues të 

ardhshëm të IGJK-së nga lëmi i 

bashkëpunimit juridik ndërkombëtarë.  

 

Përfitues të këtyre sesioneve trajnuese 

ishin gjyqtarët dhe prokurorët e caktuar si 

pika kontaktuese në fushën e 

Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar në 

Çështje Penale, ndërsa në trajnimin e 

trajnuesve, gjyqtarët dhe prokurorët e 

përzgjedhur nga këto dy grupe.       

 

Çështjet të cilat janë trajtuar nga ekspertët gjerman gjatë këtyre sesioneve trajnuese kryesisht 

kishin të bënin me parimet themelore mbi specifikat e ndihmës së ndërsjellët ligjore në 

përgjithësi, e në veçanti në rastet e ekstradimit, bastisjes së shtëpisë dhe marrjes në pyetje të 

dëshmitarëve. Vëmendje të veçantë i është kushtuar mënyrës së dërgimit të kërkesave përmes 

kanalit diplomatik dhe drejtpërdrejtë nëse ekziston ndonjë traktat ndërkombëtar.  

 

Me rastin e këtij trajnimi u prezantuan edhe format standarde të kërkesave të ndryshme për 

asistencë juridike të unifikuara për shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, dhe shembuj të 

ndryshëm klasik që janë përdorur më parë. 

 

Në ditën e katërt me 12 qershor 2014, është realizuar trajnimi i trajnuesve të ardhshëm 

(gjyqtarë dhe prokurorë) lidhur me Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtar, me ç’rast është 

diskutuar për metodologjinë e trajnimeve, përmbajtjen e programit trajnues dhe përfituesit e 

trajnimeve nga kjo lëmi.  

 

Gjatë këtij trajnimi ekspertët gjerman sugjeruan trajnuesit vendor, që të realizojnë trajnime 

bazike për gjyqtarët dhe prokurorët që nuk kanë njohuri të mjaftueshme lidhur me ndihmën 

juridike ndërkombëtare. Për këto kategori u propozuan trajnime për kërkesat për ndihmë 

juridike që vijnë nga jashtë dhe kërkesat që dalin jashtë. Pastaj për ekstradimin, dëgjimin e 

dëshmitarëve, metodat lidhur me zbatimin e hetimeve, ekipet e përbashkëta hetimore etj. 

ndërsa vazhdimi i këtij programi do të përfshij trajnime të specializuara ku përfshihen temat si; 

krimi kibernetikë, pastrimi i parave, korrupsioni, ngrirja e aseteve dhe konfiskimi  nga aspekti i 

ndihmës ndërkombëtare juridike në këto raste.   



BULETINI 

Me 12 qershor 2014, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme është organizuar 

trajnimi me temë “Menaxhimi i Rasteve”.  

Ky trajnim kishte për qëllim trajtimin e parimeve dhe teknikave për zhvillimin dhe menaxhimin 

modern, efektiv, të drejtë dhe transparent të sistemit të menaxhimit të rasteve si në gjykata ashtu 

edhe në prokurori.  

Gjatë trajnimit u diskutuan çështjet lidhur me zgjidhjen efikase të rasteve, zvogëlimin e rasteve të 

pazgjidhura, zvogëlimin e vonesës së rasteve, standardizimin e proceduarave për menaxhimin e 

rasteve, zgjidhjen e kontesteve në mënyrë alternative etj.  

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

së rekomandimeve rreth  aplikimit të praktikave më të suksesshme të menaxhimit të lëndëve. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë nga gjykata e apelit dhe gjykatat themelore, prokurorë nga 

prokuroria speciale dhe të prokuroritë themelore, si dhe bashkëpunëtorë profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnim “Menaxhimi i rasteve” 
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BULETINI 

Me 17 qershor 2014, IGJK në bashkëpunim me 

GIZ ka organizuar trajnimin me temë “Etika 

Gjyqësore dhe Pavarësia”. Ky trajnim është 

realizuar nga trajnuesit e “Judicial College” të 

Mbretërisë së Bashkuar.  

Trajnimi kishte për qellim avancimin e 

mëtutjeshëm të shkathtësive të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve për parimet e sjelljes gjyqësore.   

Në fokus ishte pavarësia gjyqësore si një 

komponentë thelbësore për sundim të ligjit. Në 

këtë aspekt u elaboruan rreziqet që pengojnë 

pavarësinë gjyqësore dhe ballafaqimi me to. Për më 

tepër u diskutua për qasjet praktike në ruajtjen e 

pavarësisë gjyqësore, masat që rekomandohet të 

ndërmerren dhe sugjerime për të ashtuquajturën 

“kontroll shëndetësor” të etikës dhe pavarësisë 

gjyqësore.    

Përfitues: gjyqtarët dhe prokurorët e Kosovës. 
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 “Etika Gjyqësore dhe Pavarësia” 



BULETINI 

Me 17 qershor 2014, IGJK ka realizuar  trajnimin me temën “Veprat penale të kryera në 

bashkëveprim nga i mituri dhe madhori”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte aftësimi i pjesëmarrësve për të identifikuar parimet e ndarjes së 

procedurës kur i mituri ka kryer vepër penale në bashkëveprim me madhorin, për të zbatuar 

procedurën e bashkuar në rastet kur vjen në shprehje KDM dhe KPP, si dhe për të analizuar formën 

e vendimeve që merren për bashkimin e procedurës dhe vendimeve në procedurën e bashkuar. 

Gjatë këtij trajnimi u diskutuan çështjet që kanë të bëjnë me atë se si duket forma e vendimit kur 

bashkohet procedura, si duhet të veprohet kur kemi të bëjmë me këtë lloj të procedurës, si zbatohen 

dispozitat ligjore në procedurën e bashkuar me madhor, si dhe karakteristikat e aktgjykimit në 

procedurën e bashkuar.  

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

mbështesnin gjyqtarët dhe prokurorët në zgjidhjen e dilemave praktike në këtë aspekt në funksion të 

zgjidhjes më efikase të rasteve në procedurën e bashkuar. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe prokurorë të nivelit themelor nga regjione të ndryshme 

të Kosovës, si dhe dy bashkëpunëtorë profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnim “Veprat penale të kryera në bashkëveprim nga i mituri dhe madhori” 
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BULETINI 

Më 19 qershor 2014, IGJK ka realizuar  trajnimin me temën “Konflikti administrativ”, 

qëllimi i të cilit ishte thellimi i njohurive të gjyqtarëve lidhur me padinë, aktgjykimin dhe mjetet 

juridike në konfliktin administrativ.  

Gjatë trajnimit u trajtuan çështjet lidhur me atë se kush ka të drejtë të iniciojë konfliktin 

administrativ, kush mund të jetë i paditur në konfliktin administrativ dhe kush mund të jetë 

person i tretë në konfliktin administrativ. Gjithashtu fokus tjetër i këtij trajnimi ishte zbërthimi i 

dispozitave të Ligjit për Gjykatat- nr.03/L-199 të Republikës së Kosovës lidhur me 

kompetencën lëndore për të gjykuar çështjet administrative, si dhe roli i Departamentit për 

çështjet administrative të Gjykatës Themelore të Prishtinës, Gjykatës së Apelit si dhe Gjykatës 

Supreme të Kosovës.  

Përmes rasteve hipotetike por, edhe përmes diskutimeve pjesëmarrësit u angazhuan në  zgjedhje 

praktike të çështjeve që janë trajtuar në prezantim.   

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të nivelit themelor nga regjione të ndryshme të Kosovës 

dhe një gjyqtarë nga Gjykata e Apelit. 
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Trajnim “Konflikti administrativ” 



BULETINI 

Me 26 qershor 2014, Instituti Gjyqësor  i Kosovës organizoi trajnimin lidhur  me “Të Drejtën 

e BE-së dhe efektin e saj në të drejtën vendore”, që është në kuadër të Programit të Vazhdueshëm 

të Trajnimeve.  

 

Ky trajnim u ofrua nga ekspertë vendorë të cilët arritën objektivat vijuese të trajnimit: e drejta e BE

-së, efekti i saj në legjislacionin vendor, funksionet e instituteve të BE-së, autoriteti i Gjykatës së 

Drejtësisë së BE-së në Luksemburg për interpretimin e së Drejtës Evropiane, burimet e saj në 

formën e traktateve, rregulloreve dhe direktivave si dhe dallimi i tyre, zhvillimi i procedurave 

preliminare para Gjykatës së BE-së, E drejta e qytetarisë së BE-së, etj.  

 

Trajnimi u zhvillua në formë interaktive dhe i pasur me shume raste nga e drejta e BE-së, të cilat 

paraqesin edhe pikat kthyese të standardeve të krijuara nga praktika e Gjykatës së Luksemburgut, 

si: rasti Van Gend en Loos vs Hollanda, rasti Rotman vs Gjermania, Rasti Hungaria vs Sllovakia, 

Rui Zambrano vs Belgjika, Rasti Dereci & të tjerët vs Austria, dhe disa të tjera.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe prokurorë nga niveli themelor i të gjitha rajoneve të 

Kosovës.  
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Trajnim: “E drejta e BE-se dhe efekti i saj ne te drejtën vendore”  



BULETINI 

Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF) 
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Departamenti i Mjekësisë Ligjore 

Më 5 qershor 2014, Instituti Gjyqësor   i Kosovës në bashkëpunim me Depar tamentin e 

Mjekësisë Ligjore realizoi trajnimin praktik me kandidatët e gjeneratës së pestë të Programit të 

Trajnimit Fillestar. 

Qëllimi i trajnimit praktik ishte që kandidatëve për gjyqtarë e prokurorë të cilët ndjekin trajnimet 

në PTF, t’iu ofroj njohuri për punën dhe aktivitetet që kryen Departamenti i Mjekësisë Ligjore, me 

ç ‘rast  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 Departamentit të  Mjekësisë Ligjore në anën tjetër. 

Zyrtar të lartë të Departamentit të Mjekësisë Ligjore gjatë trajnimit i njoftuan kandidatët me 

departamente që funksionojnë në kuadër të Mjekësisë Ligjore, shërbimet mjeko – ligjore që ofron 

DML, çështjet penale dhe civile të ndërlidhura me ekzaminimet mjeko – ligjore, kujdestaritë 24 

orësh, hetuesit mjekësor të vdekjes etj. 

Gjatë trajnimit kandidatët patën mundësin të vizitojnë: sallën ku kryhen autopsitë, laboratorin e 

histopatologjisë dhe toksikologjisë, sallën e ekzaminimeve klinike dhe arkive e DML.  

Pjesëmarrës në trajnim ishin 18 kandidatët për gjyqtar dhe 10 kandidatët për prokuror. 



BULETINI 
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Dogana e Kosovës 

Më 11 qershor 2014, Instituti Gjyqësor   i 

Kosovës në bashkëpunim me Doganën e 

Kosovës realizoi trajnimin praktik me 

kandidatët e gjeneratës së pestë të Programit 

të Trajnimit Fillestar. 
 

Qëllimi i trajnimit praktik ishte që 

kandidatëve për gjyqtarë e prokurorë të cilët 

ndjekin trajnimet në PTF, t’iu ofroj njohuri 

për punën dhe aktivitetet që kryen Dogana e 

Kosovës, me ç ‘rast  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 Doganës së Kosovës në anën tjetër. 

Në bashkëpunim me Doganën në sektorin e hetuesisë vepron edhe zyra e Njësitit të Hetimeve 

Tatimore (NJHT) nga ATK-së.  
 

Zyrtarë të NJHT gjatë e trajnimit praktik i njoftuan kandidatët me themelimin e Njësitit të 

Hetimeve Tatimore, bazën ligjore dhe kompetencat e këtij njësiti. Gjithashtu kandidatët u 

njoftuan me historikun e Doganës dhe sfidat nëpër të cilat ka kaluar ky institucion, problematikat 

në mes Doganës dhe gjyqtareve dhe prokurorëve, rolin e oficerëve doganor në Doganën e 

Kosovës. 

Pjesëmarrës në trajnim ishin 17 kandidatë për gjyqtar dhe 10 kandidatët për prokuror. 



BULETINI 
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Shërbimi Sprovues  

Më 12 qershor 2014, Instituti Gjyqësor   i Kosovës në bashkëpunim me Shërbimin Sprovues 

të Kosovës realizoi trajnimin praktik me kandidatët e gjeneratës së pestë të Programit të 

Trajnimit Fillestar. 
 

Qëllimi i trajnimit praktik ishte që kandidatëve për gjyqtarë e prokurorë të cilët ndjekin trajnimet 

në PTF, t’iu ofroj njohuri për punën dhe aktivitetet që kryen Shërbimi Sprovues i Kosovës, me    

ç ‘rast  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 Shërbimin Sprovues të Kosovës në anën tjetër. 
 

Zyrtar të lartë të Shërbimit Sprovues të Kosovës të shoqëruar nga drejtoresh e këtij shërbimi, 

gjatë trajnimit i njoftuan kandidatët me historikun e Shërbimit Sprovues, divizionet që 

funksionojnë në kuadër të Shërbimit Sprovues, ekzekutimin e  masave dhe dënimeve alternative, 

bashkëpunimin e Shërbimit Sprovues me gjykatat dhe prokuroritë, lirimi me kusht dhe 

procedurat e mbikëqyrjes e personave të liruar me kusht, anketën sociale, raportin para 

ndëshkues si dhe dallimin në mes anketës sociale dhe raportit para ndëshkues. 

 

Në pjesën e pasdites kandidatët të ndarë në grupe punuan në raste nga praktika e Shërbimit 

Sprovues. Kandidatëve për gjyqtarë iu kërkua të përgatisin një kërkesë për raport para ndëshkues 

ndërsa kandidatët për prokuror kërkesë për anketë sociale. 

 



BULETINI 

Trajnim i Trajnuesve – “Zhvillimi i profilit të një trajnuesi modern” 
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Aktivitetet tjera 

Me 06 – 07 qershor 2014, me qëllim të mbështetjes së trajnuesve në realizimin sa më me 

sukses të trajnimeve të ndryshme në lëminë e gjyqësorit, IGJK në kuadër të programit për 

trajnimin e trajnuesve ka realizuar trajnimin e radhës me temë  “Zhvillimi i profilit të një trajnuesi 

modern”. 

Qëllim kryesor i këtij trajnimi ishte aftësimi i pjesëmarrësve në zbatimin e doracakut për trajnues, 

në zhvillimin e objektivave të trajnimit dhe teknikave interaktive mësimore, si dhe në hartimin e 

përmbajtjes së agjendave trajnuese dhe planit për zbatim të trajnimit. 

Gjatë këtij trajnimi duke praktikuar metodologjinë dhe teknikat bashkëkohore të moderimit nga 

ana e trajnuesve, u demonstruan stilet dhe teknikat të cilat veprojnë si nxitëse për përmbajtjen dhe 

zhvillimin e trajnimit, u shpjeguan praktikat e punës së trajnuesit, aplikimi i teorive moderne të 

mësimit për të rritur, si dhe identifikimi i strategjive efektive të mësimdhënies.  

Një pjesë e këtij trajnimi iu kushtua punës ne grupe duke hartuar agjendën dhe strukturën e 

përmbajtjes së trajnimit, përmes së cilës pjesëmarrësit patën mundësinë edhe të praktikojnë 

aftësitë e tyre prezantuese, mënyrën e planifikimit të trajnimit si dhe shpjegimin e metodologjisë 

dhe teknikave trajnuese. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin trajnuesit e IGJK-së të cilët do të angazhohen në gjashtëmujorin e 

dytë te vitit 2014. 



BULETINI 

Me 11 qershor 2014,  IGJK në bashkëpunim me EROL ka organizuar  një tryezë pune  me 

ekspertët e angazhuar për hartimin e doracakut në fushën civile dhe penale. 

 

Me qëllim të përshpejtimit të procesit të hartimit të këtyre doracakëve është përcaktuar që puna e 

mëtejshme të realizohet përmes platformës së Google  Drive. Në këtë aspekt u sigurua që secili 

pjesëmarrës të ketë email adresë në Gmail dhe të mund të përdorin këtë platformë.  

Gjatë kësaj tryezë pjesëmarrësit patën rastin që në mënyrë praktike të familjarizohen më këtë 

platformë. Konkretisht u demonstrua shkarkimi i materialeve, editimi i materialeve, komentimi dhe 

biseda me pjesëmarrësit tjerë të grupit në Google Drive.   

Përdorimi i kësaj platforme mundëson që krahas progresit në hartimin e doracakëve nga ana e 

ekspertëve vendor, të kenë mundësinë që edhe eksperti Amerikan, zyrtarët e IGJK-së dhe EROL-it të 

mund të bëjnë komentet e tyre në të. Kjo mundëson që në kohë reale të mund të kontrollohet dhe 

komentohet kualiteti i punës.  

 

Pjesëmarrësit në  këtë punëtori ishin gjyqtarët e angazhuar në hartimin e doracakëve në fushën civile 

dhe penale.  
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Tryezë pune  për hartimin e doracakut në fushën civile dhe penale 
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Me 16 qershor 2014, IGJK në bashkëpunim me GIZ ka organizuar  trajnimin e trajnuesve me 

temë “Etika Gjyqësore dhe Pavarësia”. Ky trajnim është realizuar nga trajnuesit e “Judicial College” 

të Mbretërisë së Bashkuar.  

 

Synime kryesore të këtij trajnimi ishin avancimi i mëtutjeshëm i shkathtësive praktike të trajnuesve 

të IGJK-së dhe zhvillimi i materialeve adekuate për trajnime në sferën e etikës gjyqësore.  

 

Përfituesit patën rastin që të analizojnë dhe aplikojnë metodat bashkëkohore të një trajnimi interaktiv 

të cilat përdoren nga ana e trajnuesve të Judicial College të Londrës. Përmes pjesëmarrjes aktive, 

përfituesit zhvilluan materiale trajnuese që mund të përdoren në trajnimet për këtë temë.  

 

Përfitues: Trajnuesit IGJK-së të cilët do të angazhohen në trajnimet e etikës gjyqësore  
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Trajnim i Trajnuesve – “Etika Gjyqësore dhe Pavarësia” 
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Më 16 dhe 17 qershor 2014, në Selinë e Këshillit të Evropës në Strasburg të Francës është 

organizuar Konferenca e Programit Evropian për Arsimimin e Profesionistëve Ligjor në fushën e të 

Drejtave të Njeriut (HELP). Kjo konferencë është financuar nga fondi i mirëbesimit për të Drejtat e 

Njeriut.  

Në këtë konferencë u trajtua tema: “Prej trajnimeve të mira drejtë aktgjykimit të drejtë, sfidave, 

metodologjisë dhe perspektives së mirë”.  

Qëllimi i konferencës ishte krijimi i një forumi diskutimesh në mes të Institucioneve Vendore të 

Trajnimit dhe 47 anëtarëve të Shoqatave të Avokatëve të Këshillit të Evropës, për mënyrat e ngritjes 

së rezultateve të trajnimeve për Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut për profesionistët ligjor 

në promovimin e bashkëpunimit konkret dhe efektiv në mes të të gjithë institucioneve përkatëse.    

Kjo konferencë është vijuar nga 150 pjesëmarrës përfshirë këtu edhe Institutin Gjyqësor të Kosovës 

përfaqësuar nga Drejtori i Institutit si vëzhgues i HELP-it për arsyen se Kosova ende nuk është 

anëtare e Këshillit të Evropës.  
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Konferenca e Rrjetit HELP  

Pilot-Trajnimi për profesionistët gjyqësor të vendeve të Evropës Juglindore në fushën e 

trafikimit me njerëz”  

Me 24 – 25 qershor, në Beograd, 

është realizuar pilot trajnimi për 

profesionistët gjyqësor në fushën e 

trafikimit me njerëz. Trajnimi është 

organizuar nga UNODC dhe 

Akademia e Drejtësisë së Serbisë. 

 

Qëllimi i trajnimit ishte diskutimi 

dhe vlerësimi i praktikave të 

vendeve të regjionit në sferën e 

trafikimit me njerëz për 

profesionistët gjyqësor të vendeve 

të Evropës Juglindore. 

Përmes prezantimeve didaktike dhe 

ushtrimeve interkative, në trajnim, 

u elaboruan intervistomi, vlerësimi 

i riskut, ballafaqimi me strategjitë e mbrojtjes, hetimi (objektivat, format dhe mundësitë) si dhe 

teknikat e veçanta.   

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

regjionit si dhe gjyqtarë dhe prokurorë nga këto vende. 



 

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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