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BULETINI 

Me 01–02 korrik 2014, IGJK në bashkëpunim me 

Amici dei Bambini ka organizuar trajnimin dy ditorë me 

temën “Mbrojtja e fëmijëve jashtë familjeve biologjike”. 

Ky trajnim kishte për qëllim të ndihmojë krijimin e një 

bashkëpunimi të mirëfilltë në mes të gjyqësorit dhe 

Qendrave për Punë Sociale në mënyrë që vendimi që 

merret për mbrojtjen e fëmijëve të jetë sa më i drejtë si 

dhe t’iu mundësoj pjesëmarrësve njohjen me Konventat 

Ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve si dhe me 

legjislacionin vendor që rregullon këtë çështje. 

Gjatë këtij trajnimi nga trajnues vendor dhe ndërkombëtar 

u trajtuan çështjet që kanë të bëjnë me rolin e të gjithë 

aktorëve në mbrojtje të fëmijëve jashtë familjes 

biologjike, në mënyrë që të gjinden alternativa si të 

zgjidhen më shpejtë rastet që presin për adoptim, me 

theks të veçantë për fëmijët që nuk e kanë statusin e 

zgjidhur, duke pasur parasysh rastet ende të pavendosura 

nga gjykatat për marrjen e të drejtës prindërore (aftësia e 

veprimit) sidomos tek fëmijët që i kanë prindërit me të 

meta psikike apo konteste te ngjashme. Gjithashtu nga 

psikiatri i fëmijëve janë trajtuar pasojat psikologjike për 

fëmijën të cilit ende nuk i është zgjidhur statusi, si dhe 

faktorët që ndikojnë në zhvillimin psiko-social të 

fëmijëve. Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

nivelit themelor nga regjione të ndryshme të Kosovës, një 

gjyqtar nga Gjykata e Apelit, zyrtarë nga QPS dhe 

përfaqësues nga UNICEF. 

 

1 

Trajnim “Mbrojtja e fëmijëve jashtë familjeve biologjike” 

Aktivitetet nga Programi  i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) 

Aktivitetet nga Programi i  

Trajnimit të  

Vazhdueshëm (PTV) 



BULETINI 

Me 03 korrik 2014, në kuadër  të Programit për  Trajnime të Vazhdueshme është organizuar  

trajnimi me temën “Raporti prokuror – mbrojtës i viktimave nga perspektiva e juridiksionit të 

tyre”. 

Në fokus të këtij trajnimi ishte forcimi i bashkëpunimit prokuror – mbrojtës i viktimave me qëllim 

të zbatimit sa më të mirë të ndryshimeve ligjore në procedurën penale dhe zbatimit në praktikë të 

të drejtave të viktimave, me theks te veçantë disa kategorive të viktimave që ZMNV dhe 

Kryeprokurori i Shtetit iu kanë dhënë rëndësi trajtimit të tyre në pajtim me legjislacionin vendor 

dhe atij ndërkombëtar  me qëllim që të trajtohen me respekt dhe dinjitet gjatë gjithë procedurës 

penale.  

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet që kanë të bëjnë me procedurën penale ku përfshihen të 

drejtat e viktimave dhe përfaqësimi i tyre, marrja e deklaratës në procedurën paraprake, qasja e të 

dëmtuarit dhe mbrojtësit të viktimës në shkresat e lëndës, deklarata mbi dënimin, si dhe llojet e 

veprave penale me të cilat merren mbrojtësit e viktimave. Gjithashtu trajtimi i kësaj teme ka 

mundësuar tejkalimin e disa dilemave në qartësimin e kompetencave të prokurorit dhe mbrojtësit 

të viktimave. 

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

Përfitues të këtij trajnimi ishin mbrojtës të viktimave nga të gjitha regjionet e Kosovës dhe nga një 

prokuror dhe gjyqtar të nivelit themelor. 

Trajnim “Raporti prokuror – mbrojtës i viktimave nga perspektiva e juridiksionit të tyre” 
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BULETINI 

“Krimet Ndërkombëtare me përmbajtje të Elementeve të Dhunës Seksuale dhe Torturës: 

Krimet e Luftës, Krimet Kundër Njerëzimit dhe Gjenocidi” 
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Më 7-10 korrik 2014, IGJK në bashkëpunim me UNWomen, ka organizuar  dy sesione 

trajnuese me temë “Krimet Ndërkombëtare me përmbajtje të Elementeve të Dhunës Seksuale dhe 

Torturës: Krimet e Luftës, Krimet Kundër Njerëzimit dhe Gjenocidi”. Sesioni i parë treditor i 

është dedikuar përfaqësuesve të organeve të drejtësisë të cilët kanë përvojë profesionale në krimet 

e dhunës seksuale gjatë luftës, deri sa sesioni i dytë i është dedikuar përfaqësuesve nga shoqëria 

civile. 

Ky trajnim kishte për qëllim ngritjen e kapaciteteve profesionale të pjesëmarrësve për hetimin dhe 

gjykimin e rasteve të krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit, me fokus në 

krimet me elemente të dhunës seksuale.  

 

Gjatë këtij trajnimi u diskutuan çështjet që kanë të bëjnë me hetimin e krimeve të dhunës sipas së 

drejtës ndërkombëtare penale, pengesat dhe sfidat në fazën e hetimeve dhe në fazën grumbullimit 

të dëshmive dhe gjykimit.  

 

Gjatë trajnimit pjesëmarrësit kanë diskutuar rastet nga praktika gjyqësore me fokus në: 

shfrytëzimin e dëshmive, përkufizimin e tyre sipas kategorive, përzgjedhjen e caqeve, ndërtimin e 

rasteve dhe shfrytëzimin e dëshmitarëve.   

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë e prokurorë vendorë dhe nga EULEX-i, policë nga 

Departamenti i Hetuesisë, zyrtarë nga Instituti për Krime të Luftës, përfaqësues nga KMDLNJ, 

mbrojtës të viktimave dhe përfaqësues nga shoqëria civile.  
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Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF) 
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Trajnimi praktik – Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik 

Më 10 korrik 2014, Instituti Gjyqësor  i 

Kosovës në bashkëpunim me Komisionin 

Rregullativ të Prokurimit Publik realizoi 

trajnimin praktik me kandidatët e gjeneratës së 

pestë të Programit të Trajnimit Fillestar (PTF). 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që kandidatëve për 

gjyqtarë dhe prokurorë të cilët ndjekin 

trajnimet në PTF, t’iu ofrohet njohuri për punën 

dhe aktivitetet që kryen Komisioni Rregullativ i 

Prokurimit Publik, me ç ‘rast  njohuritë e marra 

nga ky institucion do të ju shërbejnë në të 

ardhmen gjatë praktikës në përmirësimin e 

kualitetit të punës dhe ngritjes së 

bashkëpunimit në mes gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në njërën anë dhe Komisionit 

Rregullativ të Prokurimit Publik në anën tjetër. 

Çështjet që u debatuan gjatë trajnimit ishin legjislacioni i Prokurimit Publik në Kosovë, 

Institucionet e Prokurimit Publik, roli dhe funksioni i këtyre institucioneve, procedurat e 

prokurimit, dosja e tenderit, hapja publike dhe vlerësimi i ofertave, korrupsioni në prokurimin 

publik si dhe çështje tjera me interes për kandidatët. 

Trajnimi u zhvillua me pyetje dhe përgjigje, në formë të bashkëbisedimit dhe në pjesën e pasdites 

kandidatët trajtuan raste nga praktika e KRPP.  

Pjesëmarrës në trajnim ishin 17 kandidatët për gjyqtarë dhe 10 kandidatë për prokurorë. 
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Punëtoritë për elaborimin e moduleve trajnuese për menaxhimin e gjykatave dhe stafit 

administrativ të gjykatave 
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Aktivitetet tjera 

Me 30 qershor dhe 1 korrik 2014, IGJK me 

përkrahje të projektit “Mbështetje e Mëtejme në 

Reformën e Edukimit Ligjor në Kosovë” i 

mbështetur nga BE, ka realizuar dy punëtori për 

elaborimin moduleve të trajnimit për 

menaxhimin e gjykatave dhe për stafin 

administrativ të gjykatave.  

Qëllimi i këtyre punëtorive ishte përgatitja e 

hartimit të moduleve trajnuese në Programin e 

Trajnimit Fillestar dhe Programin e Trajnimit të 

Vazhdueshëm për menaxhimin e gjykatave si 

dhe modulet trajnuese për stafin administrativ të 

gjykatave dhe prokurorive. 

Si rezultat i këtyre punëtorive grupet punuese në 

ditën e parë kanë bërë identifikimin e njohurive 

dhe aftësive që duhet të ketë kuadri menaxherial 

për menaxhimin e gjykatave e në këtë kontekst 

edhe gjyqtarët e prokurorët e rinj dhe ata të 

ardhshëm. Përveç kësaj janë përcaktuar edhe 

synimet e qarta të trajnimit për këto kategori. 

 

   Në ditën e dytë grupet punuese kanë bërë 

identifikimin dhe përkufizimin e aspekteve të 

ndryshme të hartimit të moduleve trajnuese 

për stafin administrativ të gjykatave dhe 

prokurorive. 

   Në këtë tryezë u arrit konkluzioni që këto 

grupe punuese do të vazhdojnë me 

rekomandimet dhe aspektet tjera për hartimi e 

moduleve trajnuese dhe përfshirjen e tyre në 

programet trajnuese të IGJK-së.  

   Pjesë e grupeve punues ishin kryetarë të 

gjykatave, gjyqtarë mbikëqyrës, 

kryeprokurorë dhe prokurorë, administratorë 

të gjykatave dhe prokurorive, zyrtarë për 

menaxhimin e lëndëve, zyrtarë nga 

Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës si dhe 

pjesëtarë të stafit të IGJK-së.  



BULETINI 

Me 02 korrik 2014, IGJK mbajti 

takimin e rregullt koordinues me 

donatorë. Qëllimi i takimit ishte 

koordinimi i aktiviteteve trajnuese 

me partnerët ndërkombëtar të cilët 

mbështesin realizimin e 

programeve të IGJK-së. 

Drejtori i IGJK-së prezantoi një 

përmbledhje të shkurt të 

aktiviteteve të realizuara gjatë 

periudhës janar-qershor 2014 duke 

theksuar aktivitetet e mbështetura nga donatorët. Me këtë rast u prezantuan edhe të dhëna lidhur 

me aktivitetet e planifikuara deri në fund të këtij vitit 2014. Në fund të prezantimit drejtori 

theksoi nevojat për mbështetje të mëtutjeshme nga donatorët.  

Gjatë takimit përfaqësues të donatorëve të IGJK-së, prezantuan rrjedhën e projekteve të tyre të 

tanishme dhe planet për të ardhmen. Ata falënderuan IGJK-në për bashkëpunimin e mirëfilltë në 

zbatimin e projekteve dhe shprehën gatishmërinë që ky bashkëpunim të vazhdoj edhe në të 

ardhmen. 

 

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues nga Zyra e BE-së në Kosovë, EULER 2, GIZ, OSBE, 

USAID/CLE, B&S Europe, Ambasada Franceze, si dhe stafi udhëheqës i IGJK-së. 
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Takimi koordinues me donatorë të IGJK-së 
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Me 02 korrik 2014 në 

Institutin Gjyqësor të Kosovës 

përfunduan praktikën grupi i 14-

të i praktikantëve. Në kuadër të 

këtij grupi, dy studente ishin nga 

Fakulteti Juridik i UP-së dhe dy 

studente nga Kolegji UBT. 

Gjatë periudhës së praktikes 

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, 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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Programi për praktikë në Institutin Gjyqësor të Kosovës 
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Me 15 dhe 16 korrik 2014, IGJK në 

bashkëpunim me projektin “Mbështetje e 

Mëtejme në Reformën e Edukimit Ligjor 

në Kosovë” i mbështetur nga BE ka 

realizuar punëtoritë e radhës për 

elaborimin moduleve të trajnimit për 

menaxhimin e gjykatave dhe prokurorive 

si dhe për stafin administrativ të 

gjykatave dhe prokurorive.  

Qëllimi i këtyre punëtorive ishte 

identifikimi i nevojave për trajnime dhe 

grupeve përfituese  nga modulet 

trajnuese të cilat do të organizohen nga 

të gjitha programet trajnuese respektive të IGJK-së që kanë të bëjnë me menaxhimin e gjykatave 

dhe prokurorive si dhe moduleve trajnuese për stafin administrativ të gjykatave dhe prokurorive. 

 

Si rezultat i këtyre punëtorive grupet punuese kanë shqyrtuar raportet të cilat kanë rezultuar nga 

takimi paraprak si dhe kanë vazhduar me rekomandime të mëtejme në përcaktimin e prioriteteve 

dhe identifikimin e trajnuesve. Aktivitetet e radhës planifikohen të jenë në shtator dhe do të 

vazhdohet deri në përfundimin e moduleve përkatëse dhe në përgatitjen e trajnuesve për këto 

module. 

           

Pjesë e grupeve punuese ishin kryetarë të gjykatave, gjyqtarë mbikëqyrës, gjyqtarë dhe prokurorë, 

administratorë të gjykatave dhe prokurorive, zyrtarë nga Sekretariati i Këshillit Gjyqësor dhe 

Këshillit Prokurorial, zyrtarë për menaxhimin e lëndëve si dhe pjesëtarë të stafit të IGJK-së.  
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Punëtori për elaborimin e moduleve trajnuese për menaxhimin e gjykatave dhe stafit 

administrativ të gjykatave dhe prokurorive 
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Me 17 dhe 18 korrik 2014, IGJK në bashkëpunim me EROL ka organizuar  punëtor i  me 

ekspertët e angazhuar për hartimin e doracakëve të procedurës kontestimore dhe procedurës 

penale.  

Qëllimi i punëtorisë ishte vlerësimi dhe analizimi i drafteve aktuale të këtyre doracakëve si dhe 

rekomandimet për plotësim dhe përmirësim të tyre.  

Ekspertët e angazhuar për hartimin e doracakëve të procedurës kontestimore dhe procedurës 

penale diskutuan për sfidat në punën e deritashme dhe teknikat e përdorura gjatë hartimit të tyre.  

Gjyqtari Jim Haines i angazhuar në cilësinë e ekspertit për mbikëqyrjen e hartimit të këtyre 

doracakëve, në këtë punëtori, ka analizuar dhe diskutuar për draftet aktuale duke rekomanduar 

stilin adekuat që duhet ndjekur në hartimin e një doracaku për gjyqtarë.  

Ekspertët janë pajtuar për ndryshimet që duhet bërë dhe janë përcaktuar afatet se kur duhet të 

dorëzohen draftet finale.  

Në ditën e parë të punëtorisë, pjesëmarrës ishin gjyqtarët e angazhuar në hartimin e doracakut të 

procedurës kontestimore, ndërsa në ditën e dytë, pjesëmarrës ishin gjyqtarët e angazhuar në 

hartimin e doracakut të procedurës penale.  
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Punëtori për hartimin e doracakëve të procedurës kontestimore dhe procedurës penale  



 

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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