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BULETINI 

Me 02 shtator 2014, IGJK ka realizuar trajnimin me temë 

“Ekzekutimi i sanksioneve penale”. 

Ky trajnim kishte për qëllim që të ju ndihmoj 

pjesëmarrjeve të dallojnë procedurat e ekzekutimit të 

sanksioneve penale varësisht prej llojit të tyre dhe të 

zbatojnë standardet e kërkuara në procedurën e 

ekzekutimit të sanksioneve penale. 

Në përmbajtje, ky trajnim kishte trajtimin e ekzekutimit të 

dënimeve kryesore, dënimit me gjobë dhe dënimeve 

alternative. 

Gjatë këtij sesioni trajnues u trajtua; kompetenca për 

dërgimin e personave të dënuar për mbajtje të dënimit me 

burgim ose burgim të përjetshëm, shtyrja e ekzekutimit te 

dënimit me burgim dhe lejimi i shtyrjes se ekzekutimit të 

dënimit me burgim me kërkesën e Prokurorit të Shtetit, 

kompetenca dhe procedura te dënimet me gjobë, efekti i 

zëvendësimit të dënimit me gjobë me dënim me burg, 

shpenzimet e procedurës, kërkesa pasurore- juridike dhe 

mënyra e ekzekutimit të këtyre dënimeve alternative.  

Trajnimi u realizua përmes prezantimeve të shkurtra dhe 

diskutimeve lidhur me raste praktike nga gjykatat. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të Gjykatës së 

Apelit dhe gjyqtarë të gjykatave themelore - departamenti 

i përgjithshëm dhe ai për krime të rënda. 
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Trajnim “Ekzekutimi i sanksioneve penale” 

Aktivitetet nga Programi  i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) 

Aktivitetet nga Programi i  

Trajnimit të  

Vazhdueshëm  

(PTV) 



BULETINI 

Më 04 shtator 2014, IGJK ka realizuar trajnimin 

me temë “Pengim posedimi dhe mbrojtja 

gjyqësore” 

Ky trajnim kishte për qëllim që t’iu ndihmoj 

pjesëmarrësve që të dallojnë pushtetin juridik dhe 

faktik mbi sendet, të përkufizojnë elementet e 

pengim posedimit dhe te zbatojnë drejtë proceduat 

për mbrojtje nga pengim posedimi. 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan temat si; pengim 

posedimi, elementet e aktit të pengim posedimit, 

mbrojtja gjyqësore dhe procedura në kontestet e pengim posedimit. Në fokus të këtij trajnimi ishte 

karakteri i kontesteve të pengim posedimit, akti i pengim posedimit me marrjen e sendit, padia për 

mbrojte dhe afati gjyqësor  nga akti  i pengim posedimi, si  dhe specifikat e kontesteve nga pengim 

posedimi. 

Trajnimi u zhvillua përmes rasteve praktike nga gjykatat dhe diskutimeve interaktive . 

Përfitues të këtij trajnim ishin: gjyqtarë të gjykatave themelore dhe të gjykatës së Apelit. 

 

Trajnim “Pengim posedimi dhe mbrojtja gjyqësore” 
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BULETINI 

“Përpilimi i kërkesave të jashtme për ndihmë juridike ndërkombëtare” 
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Me 8 dhe 9 shtator 2014, IGJK në bashkëpunim 

me projektin e Twinning të BE-së, në kuadër të 

aktiviteteve për gjyqtarët dhe prokurorët e caktuar 

si pika kontaktuese në fushën e Bashkëpunimit 

Juridik Ndërkombëtar në Çështje Penale ka 

realizuar një sesion trajnues dy ditor lidhur me 

“Përpilimin e kërkesave të jashtme për ndihmë 

juridike ndërkombëtare”. 

Çështjet të cilat janë përfshirë nga ekspertët 

ndërkombëtarë gjatë këtij sesioni trajnues kryesisht 

kanë qenë rreth praktikave më të mira të lëshimit të kërkesave formale për bashkëpunimin juridik 

ndërkombëtar në çështjet penale, struktura dhe përmbajtja e tyre, të cilat janë ndërlidhur me raste 

nga praktika e ekstradimit. 

Në këtë trajnim u diskutua lidhur me rolin e Ministrisë së Drejtësisë në procedimin e kërkesave, 

marrëveshjet e arritura me shtetet për ekstradimin si dhe çështjet tjera të ndihmës reciproke 

juridike ndërkombëtare. 

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarët dhe prokurorët e caktuar si pika kontaktuese në çështjet e 

Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar në Çështje Penale.  



BULETINI 

“Programi i trajnimeve në sferën e luftës ndaj korrupsionit, për prokurorë dhe zyrtarë të 

institucioneve tjera relevante“ 
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Me datë 08-12 shtator 2014, IGJK në bashkëpunim me RIPA International ka organizuar trajnimin 

me temën “Programi i trajnimeve në sferën e luftës ndaj korrupsionit, për prokurorë dhe zyrtarë të 

institucioneve tjera relevante - faza e II” 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që pjesëmarrësve t’u ndihmoj për ngritjen e shkathtësive profesionale 

në luftën ndaj korrupsionit, teknikat e marrjes në pyetje të dyshuarve për raste të korrupsionit dhe 

metodat e ndryshme të sigurimit të informatave. 

Në fazën e parë, e cila është realizuar në qershor të këtij viti, trajnuesit kanë prezantuar tema 

konkrete në sferën e luftës ndaj korrupsionit për pjesëmarrësit, për të cilat kanë ka ofruar materiale 

se si t’i zbatojnë në praktikë dhe kanë ofruar këshilla dhe rekomandime për veprime sa më 

efektive për rastin e caktuar. 

Në fazën e dytë, e cila u realizua pas periudhës tre mujore, trajnuesit kanë vlerësuar efektin e 

veprimeve që janë ndërmarrë nga pjesëmarrësit. Trajnuesit kanë diskutuar për secilin veprim që 

është ndërmarrë dhe për përparësitë e sfidat që kanë hasur gjatë kësaj periudhe si dhe për hapat e 

ardhshëm. 

Trajnimi u zhvillua në formë bashkëbisedimi në grupe të vogla, ku një trajnues dhe një 

pjesëmarrës shqyrtonin rastet e caktuara. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin prokuror të prokurorive të të gjitha niveleve, Dogana e Kosovës 

dhe Policia e Kosovës. 



BULETINI 

“Gjurmimi, sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve” 
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Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Projektin e BE-së “Mbështetje e institucioneve të 

Kosovës në luftimin e krimit ekonomik dhe financiar” i implementuar nga B&S Europe, me date 

09.09.2014, ka realizuar trajnimin me temën “Gjurmimi, sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve”. 

Qëllimi i trajnimit ishte që t’iu ndihmoj pjesëmarrësve që të zbatojnë drejtë legjislacionin 

ekzistues në lidhje me gjurmimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e të ardhurave nga vepra penale, 

të identifikojnë metodat kryesore për zbulimin e aseteve të fituara me vepër penale si dhe të 

analizojnë procesin e sekuestrimit dhe konfiskimit të aseteve të fituara me vepër penale. 

Gjatë këtij trajnimi u trajtua korniza ligjore e Kosovës në gjurmimin e aseteve dhe konfiskimin, 

planifikimi i gjurmimit të aseteve, metodat për identifikimin e të ardhurave të krimit si dhe 

procedura e sekuestrimit dhe konfiskimit. 

Trajnimi u zhvillua përmes rasteve praktike nga gjykatat dhe prokuroritë si dhe diskutimeve 

interaktive. 

Përfitues te këtij trajnimi ishin prokurorët, gjyqtarët dhe profesionist tjerë te përfshirë ne 

gjurmimin, ngrirjen dhe konfiskimin e aseteve. 



BULETINI 

“Përgjegjësia e personit përgjegjës në organin e punësimit për zbatimin e vendimeve të 

Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Kosovës” 
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Më datë 11 shtator 2014, është organizuar trajnimi për gjyqtar me temën: “Përgjegjësia e personit 

përgjegjës në organin e punësimit për zbatimin e vendimeve të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të 

Kosovës” 

Ky trajnim kishte për qëllim që të ndihmoj pjesëmarrësit që të vlerësojnë përgjegjësinë e personit 

përgjegjës në organin e punësimit për zbatimin e vendimeve të KPMK-së si dhe të zbatojnë 

legjislacionin në fuqi që përcakton përgjegjësinë e organit të punësimit në zbatimin e vendimeve 

të KPMK-së . 

Gjatë këtij trajnim u diskutua lidhur me format e vendosjes se KPMK-së ndaj vendimeve 

të  institucioneve shtetërore, zbatimi i vendimeve të KPMK-së nga organet e punësimit-

përgjegjësia e personit përgjegjës dhe përmbarimi i vendimeve të KPMK-së në procedurë 

gjyqësore. 

Trajnimi u zhvillua në mënyrë interaktive ku pjesëmarrësit në bashkëbisedim shprehnin idetë dhe 

qëndrimet e tyre për çështje te caktuara. 

Përfitues të  këtij trajnimi ishin gjyqtarët e Gjykatave Themelore dhe te Gjykatës se Apelit-

Departamenti i Përgjithshëm dhe Departamenti për Çështjet Administrative. 



BULETINI 

“Trajnimi i Prokurorëve të Prokurorisë Speciale mbi Parimet Bazë të Bashkëpunimit Juridik 

Ndërkombëtar” 
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Me 11 dhe 12 shtator 2014, IGJK në bashkëpunim me 

projektin e Twinning të BE-së ka realizuar dy sesione 

trajnuese për Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtar 

në çështje penale për prokurorët e Prokurorisë 

Speciale lidhur me Parimet Bazë të Bashkëpunimit 

Juridik Ndërkombëtar. 

Qëllimi i këtyre sesioneve trajnuese ishte zbatimi i 

drejtë i dispozitave të Ligjit për Bashkëpunimin 

Juridik Ndërkombëtar në çështje penale dhe krijimi i 

praktikave më të mira në këtë drejtim. 

Gjatë këtyre sesioneve trajnuese janë vënë në pah konceptet dhe parimet e përgjithshme në bazë të 

cilave udhëhiqet bashkëpunimi juridik ndërkombëtar siç janë parimi i reciprocitetit, kriminalitetit 

të dyfishtë, i specialitetit, ne bis in idem dhe arsyet politike. 

Po ashtu duke iu referuar Ligjit për Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtar janë dhënë sqarime të 

detajuara sa i përket llojeve të ndryshme të kërkesave juridike, mënyrës së procedimit dhe 

pengesat që mund të shfaqen në praktikë në ekzekutimin e tyre. Trajnuesit posaçërisht janë 

fokusuar në rastet e ekstradimit, dëgjimit të dëshmitarëve dhe çështjeve tjera me interes për 

ndihmë juridike ndërkombëtare.  

Përfitues të trajnimit ishin prokurorët e Prokurorisë Speciale të Kosovës. 



BULETINI 

“E drejta për liri dhe siguri sipas KEDNJ-së” 

8 

 

Me datë 16.09.2014, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme është realizuar trajnimi 

me temë ”E drejta për liri dhe siguri sipas KEDNJ-së”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive të pjesëmarrësve lidhur me zbatimin e 

dispozitave kushtetuese dhe ligjore në fuqi sipas kërkesave të KEDNJ-së, dhe ngritja e 

shkathtësive për hartimin e vendimeve, përfshirë edhe vendimet për të mitur, në pajtim me 

praktikën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ). 

Gjatë këtij sesioni trajnues u trajtuan çështjet lidhur me zbatimin e të drejtës për liri dhe siguri 

sipas KEDNJ-së dhe legjislacionit në fuqi të Kosovës, privimi nga liria, arresti policor, 

paraburgimi, privimi nga liria i të miturve dhe praktika e GJEDNJ-së lidhur me të drejtën për liri 

dhe siguri. 

Trajnimi u shoqëruan me raste studimi nga praktika gjyqësore, me qëllim të evitimit të 

problemeve të cilat shfaqen në praktikën gjyqësore. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha niveleve. 



BULETINI 

“Ligji për markat tregtare - aspektet praktike të zbatimit të tij” 
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Më datë 19-20 shtator 2014, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në bashkëpunim me projektin e financuar 

nga BE i zbatuar nga EUIPR (Intellectual Property 

Rights in Kosovo), ka mbajtur trajnimin dy ditor me 

temën “ Ligji për markat tregtare - aspektet praktike 

të zbatimit të tij”. 

Ky trajnim kishte për qellim që të ju ndihmoj 

gjyqtarëve që të zbatojnë drejt legjislacionin vendor 

dhe ndërkombëtare për markat tregtare dhe të 

tejkalojnë sfidat me të cilat ata ballafaqohen në 

zgjidhjen e këtyre lëndëve. 

Në përmbajtje të këtij trajnimi ishte legjislacioni vendor dhe instrumentet juridike ndërkombëtar 

nga fusha e markave tregtare, shenjat që mund të mbrohen si markë tregtare, dhe mbrojtja juridike 

– civile. Gjatë këtij trajnimi është diskutuar në veçanti për procedurat e regjistrimit të markës 

tregtare në Kosovë, si dhe refuzimet e këtij regjistrimi. 

Në këtë trajnim ligjëruan ekspert ndërkombëtarë, të cilët vinin nga vende të ndryshme të 

Bashkimit Evropian të cilët paraqiten dhe diskutuan praktikat gjyqësore dhe raste konkrete 

praktike se si janë zgjidhur nga gjykatat në vendet e tyre nga kjo fushë. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë nga Gjykata Themelore dhe Gjykata e Apelit – 

Departamenti për Çështje Ekonomik si dhe zyrtarë nga fusha e markave tregtare.  

 



BULETINI 

“Fuqizimi i bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar – operimet ndërkufitare me metodat 

moderne të vlerësimit” 
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Me 22 - 23 shtator 2014, IGJK në kuadër të 

aktiviteteve për gjyqtarët dhe prokurorët e 

caktuar si pika kontaktuese në fushën 

Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar në 

Çështje Penale, në bashkëpunim me projektin e 

Twinning të BE-së, ka realizuar sesionin e 

radhës lidhur me temën e lartpërmendur. 

Çështjet të cilat janë përfshirë gjatë këtij 

sesioni trajnues kishin të bënin me specifikat e 

ndihmës së përbashkët juridike në lidhje me 

metodat moderne të vlerësimit, në kontekst të krimit të organizuar ndërkufitar dhe kthimit të 

aseteve. Gjithashtu vëmendje të veçantë i është kushtuar strukturës dhe përmbajtjes së kërkesave 

të jashtme për BJN bazuar në format e përgatitura nga ekspertët gjerman. 

Gjatë trajnimit u dhanë shembuj nga praktika e BE-së lidhur me urdhrat për përgjim të telefonave 

dhe urdhëresave tjera.                                                        

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarët dhe prokurorët e caktuar si pika kontaktuese në 

Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtar në Çështje Penale. 



BULETINI 

“Përgjegjësia civile te kontratat e ndërtimit” 
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Më datën 25 shtator 2014, Instituti Gjyqësor i Kosovës ka realizuar trajnimin me temën  

“Përgjegjësia civile te kontratat e ndërtimit”. 

Ky trajnim kishte për qëllim, që ti’u ndihmoj pjesëmarrësve të vlerësojnë elementet e kontratës 

mbi ndërtimin, të interpretojnë dispozitat lidhur me përgjegjësitë e kryesit dhe porositësit të 

punëve si dhe të zbatojnë drejtë dispozitat ligjore lidhur me punët shtesë dhe ato të domosdoshme. 

Gjatë këtij trajnimi u diskutua lidhur me format dhe karakteristikat e kontratës së ndërtimit,  

natyra juridike e saj, palët dhe përgjegjësia e tyre, lidhjen e kontratës dhe punët shtesë. Po ashtu 

përmbajtje e këtij trajnimi ishte edhe shmangja nga projekti, punimet urgjente të paparashikuara 

ndryshimi i çmimit si dhe rreth vendosjes së kontesteve në mes të kryerësve të punës, investitorit, 

projektuesit dhe mbikëqyrësit. 

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

gjyqtarët  zgjidhjen e dilemave praktike. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e Gjykatave Themelore dhe Apelit – departamenti i 

përgjithshëm – divizioni civil dhe departamenti për çështje ekonomike. 



BULETINI 

“Bashkëpunimi juridik ndërkombëtarë   

Operimet ndërkufitare me metodat moderne të vlerësimit” 
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Më datë 25-26 shtator 2014, IGJK në bashkëpunim me projektin e Twinning të BE-së ka realizuar 

sesionin trajnues me Prokurorët e Prokurorisë Speciale lidhur me Operimet ndërkufitare me 

metodat moderne te vlerësimit”. 

Ne fokus të këtij trajnimi ishte përpilimi i kërkesave te jashtme për ndihme juridike 

ndërkombëtare dhe trajnimi bazik për prokurorët e PRSK-së. 

Ky sesion trajnues kishte për qellim trajnimin e prokurorëve mbi parimet bazë të bashkëpunimit 

juridik ndërkombëtarë me theks të veçantë në krimin e organizuar dhe çështjet e krimeve 

financiare, trajnimin e prokurorëve mbi parimet bazë në lidhje me specifikat e përgjimit të 

telefonave dhe parimet që lidhen me specifikat e hetimeve të fshehta. 

Në këtë trajnim prokurorët e PRSK-së kishin mundësin që para trajnuesve ndërkombëtare të 

paraqesin sfidat me të cilat ballafaqohen gjatë praktikës qoftë për kërkesat hyrëse ashtu edhe për 

ato dalëse.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin prokurorët e Prokurorisë Speciale të Kosovës. 



BULETINI 

“Trajnime për gjyqtarët dhe prokurorët përgjegjës për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar 

në çështjet penale” 
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Me 29 deri më 30 shtator 2014, IGJK në bashkëpunim me projektin e Twinning të BE-së në 

kuadër të aktiviteteve për gjyqtarët dhe prokurorët e caktuar si pika kontaktuese në fushën 

Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar në çështje penale ka realizuar sesionin e fundit dhe 

përmbyllës lidhur me temën e lartpërmendur.  

Çështjet të cilat janë përmbledhur me rastin e këtij trajnimi ishin praktikat më të mira për lëshimin 

e kërkesave formale për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështje penale, bazuar në raste të 

ndryshme studimore, përfshirë kërkesat për informatat bankare, video konferencat dhe analizat e 

forenzikës.   

Gjithashtu, për ti kontribuar kësaj fushe ishte i pranishëm edhe përfaqësuesi nga departamenti për 

BJN në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, i cili prezantoi praktikat e deritanishme si dhe 

marrëveshjet bilaterale që posedon Kosova në këtë fushë. 

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarët dhe prokurorët e caktuar si pika kontaktuese në 

Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtar në Çështje Penale. 



BULETINI 

“Masat për sigurimin e pranisë se te pandehurit ne procedurën penale” 
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Më 30 shtator 2014, IGJK ka organizuar trajnimin me temën “Masat për sigurimin e pranisë së të 

pandehurit në procedurën penale”. 

Ky trajnim kishte për qellim t’iu ndihmoj pjesëmarrësve që të vlerësojnë drejt kushtet për 

aplikimin e paraburgimit, të analizojnë masat tjera për sigurimin e të pandehurit në procedurën 

penale, dhe të arsyetojnë në mënyre bindëse aktvendimet për aplikimin e masave për sigurimin e 

pranisë së të pandehurit në procedurën penale. 

Në pjesën e parë të këtij trajnimi u trajtuan çështjet që kanë të bëjnë me paraburgimin vendosja 

lidhur me këtë masë duke filluar nga parimet bazë, kushtet specifike ligjore për paraburgim si dhe 

arsyetimi se pse masat tjera janë të pamjaftueshme për sigurinë e prezencës së të pandehurit. 

Gjithashtu është diskutuar edhe lidhur me praktikat gjyqësore të deritanishme në Kosovë duke i 

krahasuar me qëndrimet e Gjykatës Evropiane për Liritë dhe të Drejtat e Njeriut. 

Një pjesë e këtij trajnimi u organizua në grupe punuese përmes shtjellimit të disa rasteve praktike, 

ku pjesëmarrësit patën mundësinë të demonstrojnë njohuritë e tyre si dhe të shkëmbejnë përvojat 

lidhur me krijimin e praktikave më të mira. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokuroret, departamenti i krimeve të rënda dhe i 

përgjithshëm. 
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Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF) 
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Programi i trajnimit praktik për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë në vendet e 

BE-së 

Në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtarë, Instituti 

Gjyqësor i Kosovës nëpërmjet projektit të financuar 

nga BE “ Mbështetje e Mëtejme në Reformën e 

Edukimit Ligjor në Kosovë” nga data 7-13 shtator 

2014 ka realizuar programin e trajnimit praktik për 

grupin e parë të kandidatëve të gjeneratës së pestë të 

Programit të Trajnimit Fillestar (PTF), në Qendrën e 

Drejtësisë në Aachen - Gjermani dhe  Gjykatën dhe 

Prokurorin Publike Themelore në Maastricht - 

Holandë. 

Qëllimi i programit ishte fitimi i përvojave dhe shkathtësive profesionale nga praktika e sistemit 

gjyqësor dhe prokurorial të Gjermanisë e Holandës, si dhe bartja e tyre në punën e ardhshme në 

gjykata dhe prokurori, duke synuar rritjen e efikasitetit të punës së gjykatave dhe prokurorive në 

Kosovë.   

Gjatë këtij programi kandidatët patën rastin të njihen me funksionimin e organizimit gjyqësor dhe 

prokurorial gjerman dhe holandez, rëndësinë dhe strukturën e gjykatave dhe prokurorive, aspektet 

administrative të punës gjyqësore, autonominë dhe paanësinë e gjyqtarëve, relacionin në mes 

gjyqësorit dhe medieve si dhe arsimimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në këto dy vende. 

Gjithashtu kandidatët patën rastin të përcjellin seanca dëgjimore. Po ashtu kandidatët vizituan 

edhe video – dhomën në gjykatën themelore ne Maastricht dhe qelitë për qëndrim ditor në 

Qendren e Drejtësisë në Aachen të Gjermanisë. 
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Program trajnimi/vizitë, për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë (Luksemburg/

Trier-Gjermani) 

IGJK në bashkëpunim me projektin “Mbështetje e mëtejme në reformën e edukimit ligjor në 

Kosovë-EULER”, të financuar nga zyra e BE-së në Kosovë, gjatë muajit shtator 2014 është duke 

realizuar për herë të parë jashtë vendit pjesë nga programi i praktikës, ku përfitues janë kandidatët 

e ardhshëm për gjyqtarë dhe prokurorë të cilët janë duke ndjekur trajnimet në IGJK. 

Ky program është duke u realizuar në tri periudha kohore, me tre grupe të kandidatëve. 

Përderisa grupi i parë i kandidatëve ka përfunduar programin në pjesën e parë të shtatorit, grupi i 

dytë (7 kandidatë për gjyqtarë dhe 3 për prokurorë) kanë përfituar në trajnime dhe vizita të 

ndryshme nga data 15 deri 19 shtator. 

Këto trajnime dhe vizita janë realizuar në Gjykatën e Drejtësisë të Bashkimit Evropian në 

Luksemburg si dhe në Gjykatën e Landit dhe Akademinë për të Drejtën e BE-së (ERA) në Trier të 

Gjermanisë.  

Më 15, 16 dhe 17 shator kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë, patëm mundësi të ndjekin disa 

seanca gjyqësore, të takohen dhe marrin leksione nga gjyqtarë të Gjykatës së Drejtësisë të BE-së si 

dhe vizituan dhe bënë kërkime në bibliotekën e kësaj gjykate. Ndërsa me 18 dhe 19 shtator 

kandidatët vizituan Gjykatën e Landit në Trier ku u njohën me mënyrën e funksionimit të kësaj 

gjykate lidhur me rastet civile dhe penale. Gjatë kësaj kohe kandidatët gjithashtu ndoqën trajnime 

lidhur me të drejtën e BE-së si dhe vizituan bibliotekën  e Akademisë për të Drejtën e BE-së 

(ERA). 
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Programi i trajnimit praktik për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë  

Instituti Gjyqësor i Kosovës në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtarë, nëpërmjet projektit të 

financuar nga BE “Mbështetje e Mëtejme në Reformën e Edukimit Ligjor në Kosovë” nga data 21

-27 shtator 2014 ka realizuar programin e trajnimit praktik për grupin e tretë të kandidatëve të 

gjeneratës së pestë të Programit të Trajnimit Fillestar (PTF), në Këshillin e Evropës dhe Gjykatën 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Gjykata dhe Prokurori Publike në Gjermani dhe Francë.  

 

Qëllimi i programit ishte fitimi i përvojave dhe shkathtësive profesionale nga praktika e sistemit 

gjyqësor dhe prokurorial të Francës dhe Gjermanisë, si dhe bartja e tyre në punën e ardhshme në 

gjykata dhe prokurori, duke synuar rritjen e efikasitetit të punës së gjykatave dhe prokurorive në 

Kosovë.   

Me rastin e trajnimit kandidatët u njohën me funksionimin e organizimit gjyqësor dhe prokurorial 

të Gjermanisë dhe Francës, kompetencat, strukturën, menaxhimin e gjykatave dhe prokurorive, 

strukturën dhe përbërjen e Këshillit të Evropës dhe Institucionet e tij si dhe Gjykatën Evropiane 

për të Drejtat e Njeriut.  

 

Gjithashtu kandidatët patën rastin të ndjekin disa seanca gjyqësore në Gjykatën Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut.  
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Takimi me mentorët e kandidatëve të gjeneratës së pestë të PTF  

Me 30 shtator 2014, IGJK ka realizuar takimin 

me mentorët e Programit të Trajnimit Fillestar 

të gjeneratës së pestë, me qëllim të prezantimit 

të Doracakut për trajnimin e fazës së tretë të 

PTF. 

 

Gjithashtu gjatë takimit u diskutua për 

rëndësinë e fazës së tretë përkatësisht trajnimit 

praktik të kandidatëve, rëndësinë dhe  

përmbajtjen e Doracakut, rolin e doracakut në 

orientimin e kandidateve, rolin e mentorit gjatë procesit të trajnimit, kompetencat profesionale dhe 

ndërprofesionale të mentorit gjatë punës me kandidatët, kushtet e punës, rekomandimet për punën 

e kandidatëve dhe vlerësimin e kandidatëve nga ana e mentorit. 

 

Gjatë takimit mentorët u njoftuan me procedurën e punës me kandidatë gjatë kohës sa do të zgjat 

trajnimi si dhe detaje tjera rreth zbatimit të trajnimit praktik.  
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“Vizita ne Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë në Maqedoni” 
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Instituti Gjyqësor i Kosovës në kuadër të bashkëpunimit të rregullt rajonal, me datën 02  shtator 

2014, ka realizuar një vizitë në Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë në Maqedoni me qëllim të 

diskutimit të mundësisë së organizimit të aktiviteteve të përbashkëta dhe shkëmbimit të përvojave 

në fushën e trajnimeve gjyqësore. 

Gjatë kësaj vizite u diskutuan shumë çështje të cilat janë preokupim i përbashkët i të dy 

institucioneve trajnuese, me theks të veçantë në organizimin e aktiviteteve të përbashkëta 

regjionale, vizionin strategjik të institucioneve trajnuese sfidat në zhvillimin e trajnuesve dhe 

programeve trajnuese, procesin e vlerësimit të nevojave dhe çështje tjera të ngjashme. 

Delegacioni i IGJK-së, në përbërje të Drejtorit dhe Koordinatorit të Programit është pritur nga 

Drejtoresha e Akademisë znj. Aneta Arnaudovska.  

Aktivitetet tjera 
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Trajnim i Trajnuesve – “Paanësia Procedurale” 
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Me 03 deri 05 shtator 2014, IGJK në bashkëpunim me programin EROL të USAID-it, ka realizuar 

Trajnimin e Trajnuesve me temë “Paanësia Procedurale”. Ky program është realizuar nga gjyqtarë 

amerikanë me përvojë në fushën e trajnimeve gjyqësore. 

 

Në fokus të këtij trajnimi ishte korrektësia procedurale si një pjesë kritike e të kuptuarit se si 

publiku i interpreton përvojat e tij me sistemin gjyqësor dhe që atë përvojë e përkthejnë në një 

vlerësim subjektiv të sistemit gjyqësor në tërësi.  

 

Në kuadër të këtij trajnimi u elaboruan parimet e paanësisë procedurale si: pjesëmarrja në proces 

dhe dëgjimi i pikëpamjeve të palëve, besimi i palëve në neutralitetin e gjyqtarit, marrjen e 

vendimeve gjyqësore në bazë të rregullave dhe parimeve, trajtimi i palëve me respekt, besimi i 

palëve që gjyqtari është i sinqertë dhe i kujdesshëm.  

 

Përmes përdorimit të rasteve praktike dhe metodave tjera interaktive përfituesit patën rastin që të 

angazhohen në diskutime dhe të zhvillojnë më tutje njohuritë e tyre rreth parimeve të paanësisë 

procedurale.     

 

Përfitues: Trajnuesit IGJK-së. 
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Trajnimi i trajnuesve për Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtar në Çështje Penale 
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Me 9 shtator 2014, IGJK në bashkëpunim me 

projektin e Twinning të BE-së ka realizuar 

Trajnimin e Trajnuesve për Bashkëpunimin 

Juridik Ndërkombëtar në Çështje Penale. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte përgatitja e 

trajnuesve vendorë në fushën e bashkëpunimit 

juridik ndërkombëtarë me qëllim që këta të 

fundit të bartin njohuritë fituara dhe praktikat 

më të mira ndërkombëtare nga kjo fushë tek 

gjyqtarët dhe prokurorët tjerë vendor që merren 

me këto raste. 

Në këtë trajnim është prezantuar dhe diskutuar 

draft doracaku i përgatitur nga ekspertët 

gjerman i cili do të shërbejë si udhëzues për 

gjyqtarët dhe prokurorët për asistencë juridike 

ndërkombëtare si dhe kurrikula trajnuese për 

integrim në kurrikulën e IGJK-së. 

Gjithashtu janë dhënë edhe rekomandime sa i 

përket metodologjisë, kohëzgjatjes së 

trajnimeve si dhe çështjet tjera që janë me 

prioritet për evitimin e pengesave në 

ekzekutimin e kërkesave për ndihmë juridike 

ndërkombëtare. 

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë dhe 

prokurorë që do të angazhohen si trajnues të 

ardhshëm në IGJK-së në çështjet që kanë të 

bëjnë me bashkëpunimin juridik ndërkombëtarë 

në fushën penale.  



BULETINI 

“Kërkesat e Përdoruesve për Sistemin e Zgjeruar të E-Mësimit” 
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Me 10 shtator 2014, IGJK në bashkëpunim me projektin e BE-së “Mbështetje në Reformën e 

Edukimit Ligjor në Kosovë” ka realizuar punëtorinë me temë: Kërkesat e Përdoruesve për 

Sistemin e Zgjeruar të E-Mësimit. 

Punëtoria kishte për synim njoftimin e përfituesve me qëllimin dhe sistemin e e-learning në IGJK, 

elementet kryesore të këtij sistemi, aktorët dhe rolet e tyre, kërkesat funksionale dhe ndryshimet 

institucionale të nevojshme për zhvillimin e kurseve në këtë platformë. 

Pjesëmarrësit diskutuan për alternativat më të mira të zhvillimit të kurseve në e-learning. U 

analizuan veglat ekzistuese dhe ato të nevojshme që mundësojnë zhvillimin e kurseve në mënyrë 

interaktive. 

Përfitues të trajnimit ishin stafi i IGJK-së dhe trajnuesit e angazhuar në zhvillimin e moduleve në 

platformën e mësimit në distancë. 
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“Trajnimi i trajnuesve për Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtar në Çështje Penale” 

23 

Me 23 shtator 2014, IGJK në bashkëpunim me 

projektin e Twinning të BE-së në kuadrin e 

aktiviteteve për trajnuesit e ardhshëm lidhur me 

Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtar në Çështje 

Penale ka realizuar sesionin e radhës lidhur me 

kurrikulën trajnuese në këtë fushë. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte përgatitja e trajnuesve 

vendorë për BJN dhe bartja e njohurive dhe praktikave 

më të mira të Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar 

tek gjyqtarët dhe prokurorët tjerë. 

Gjatë këtij trajnimi, ekspertët gjerman sugjeruan prioritetet që duhen të kenë parasysh trajnuesit 

vendor me rastin e realizimit të trajnimeve për BJN për gjyqtarët dhe prokurorët tjerë. Trajnuesit 

vendor konfirmuan zotimin që në trajnimet për gjyqtarë dhe prokurorë do të veprojnë për 

unifikimin e praktikës lidhur me hartimin e kërkesave në përputhje me format standarde e si 

rezultat i tyre edhe mosekzekutim të kërkesave nga autoritetet pranuese. 

Përveç kësaj janë dhënë edhe rekomandime sa i përket metodologjisë, kohëzgjatjes së trajnimeve 

si dhe çështjet tjera me interes për ndihmë juridike ndërkombëtare. 

Përfitues të trajnimit ishin grupi i gjyqtarëve dhe prokurorëve të synuar për trajnues të ardhshëm 

në IGJK.  
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Më 24 shtator 2014, IGJK ka realizuar një 

trajnim për gjyqtarët porotë ku është diskutuar 

lidhur me rolin dhe rëndësinë e tyre në 

procedurat gjyqësore.        

Gjatë këtij trajnimi u diskutua për karakteristikat 

themelore dhe parimet e procedurës për të mitur, 

procedurës në çështjet statusore si dhe për etikën 

e gjyqtarëve porotë. Gjithashtu u vu në pah roli i 

gjyqtarëve porotë në procedurën përgatitore, në 

shqyrtimin gjyqësor, në seancat për këshillim 

dhe votim duke përfshirë procedurën për çështje 

statusore si dhe etikën e gjyqtarëve porotë. Vëmendje të veçantë i është kushtuar përbërjes së trupit 

gjykues, qasjes që duhet të ketë gjyqtari porotë ndaj rastit konkret si dhe shmangies nga sjelljet jo 

etike. 

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

demonstrimit të njohurive lidhur me situatat konkrete. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët porotë nga Gjykatat Themelore të Kosovës. 
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“Trajnimi për gjyqtarët porotë” 
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Me 25 deri 27 shtator 2014, IGJK ka realizuar punëtorinë për hartimin e planit strategjik të IGJK-

së për periudhën 2015 - 2018.  

 

Në fokus të kësaj punëtorie ishte prezantimi i ideve nga ana e stafit udhëheqës dhe profesional të 

IGJK-së për zhvillimin e mëtutjeshëm të programeve të IGJK-së që do të reflektohen në planin 

strategjik.  

 

Në këtë punëtori krahas prezantimit të vizionit nga ana e stafit janë diskutuar ide të ndryshme ku 

ka rezultuar në krijimin një draft fillestar të planit strategjik. Nga ky draft, një grup punues do të 

punoj deri në finalizim të planit strategjik. 
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Punëtoria e Stafit të IGJK-së – “Draftimi i Planit Strategjik” 
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Me 30 shtator 2014, IGJK në bashkëpunim me projektin e Twinning të BE-së ka realizuar 

trajnimin e fundit të trajnuesve nga një seri trajnimesh të realizuara për Bashkëpunimin Juridik 

Ndërkombëtar në çështje penale.  

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte përgatitja e trajnuesve vendorë në këtë fushë dhe bartja e njohurive 

dhe praktikave më të mira të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar tek gjyqtarët dhe prokurorët 

tjerë. 

     

Me rastin e këtij trajnimi si vazhdimësi e aktiviteteve të mëparshme është diskutuar lidhur me 

draft doracakun dhe udhëzuesin si dhe nevojat për gjyqtarët dhe prokurorët e tjerë në fushën e 

BJN-së. Nga ekspertët u rekomandua që kurrikula trajnuese të jetë si pjesë përbërëse e programit 

të trajnimeve të IGJK-së dhe inkurajuan trajnuesit që ta kenë barrën kryesore në bartjen e 

praktikave më të mira tek gjyqtarët dhe prokurorët tjerë. 

 

Përfitues të trajnimit ishin grupi i zgjedhur i gjyqtarëve dhe prokurorëve si trajnues të ardhshëm në 

IGJK-së për BJN.  
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Trajnimi i trajnuesve për Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtar në çështje penale 
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