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BULETINI 

Më 04 nëntor 2014, Instituti Gjyqësor  i Kosovës real-

izoi trajnimin për gjyqtarë dhe prokurorë për të mitur me 

temën “Vendimet në procedurën gjyqësore ndaj të mi-

turit”. 

Ky trajnim kishte për synim të kontribuoj në ngritjen 

profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve për të mitur 

dhe t’iu ndihmoj atyre të dallojnë rastet kur në procedurën 

përgatitore vendimin e merr prokurori e kur gjyqtari për të 

mitur, të analizojnë arsyetimin e vendimeve që merren pas 

përfundimit të shqyrtimit gjyqësor dhe të hartojnë drejtë 

vendimet lidhur me ndryshimin e masës se shqiptuar pasi 

vendimi ka marr formën e prerë. 

Në pjesën e parë të këtij trajnimi u diskutuan tema që ki-

shin të bëjnë me vendimet dhe urdhrat e prokurorit, 

vendimet e marra pas pranimit të kallëzimit penal, ak-

tvendimi mbi hedhjen dhe vendimet e gjyqtarit për të mi-

tur në procedurë. 

Pjesa e dytë e këtij trajnimi u fokusua në vendimet e mar-

ra në shqyrtimin gjyqësor dhe pas tij, vendimet e trupit 

gjykues, bashkimi i procedurës me procedurën kundër 

madhorit, vlerësimi i provave lidhur me personalitetin e të 

miturit, propozimet e prokurorit etj.                                                             

Në këtë pjesë pjesëmarrësit u ndanë në grupe dhe punuan 

disa raste praktike të parashtruara nga trajnuesit. Përfitues 

të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët për të mitur 

të nivelit themelor. 
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Vendimet në procedurën gjyqësore ndaj të miturit 

Aktivitetet nga Programi  i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) 

Aktivitetet nga Programi i  

Trajnimit të  

Vazhdueshëm (PTV) 



BULETINI 

Instituti Gjyqësor i Kosovës, më 06 nëntor 2014 në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme 

(PTV) ka realizuar trajnimin për gjyqtarë në lëmin civile me temën “Bashkëndërgjyqësit dhe 

ndërhyrësit”. 

Gjatë këtij sesioni trajnues u paraqitën çështje që kanë të bëjnë me institutin e bashkëndërgjyqësisë dhe 

llojet e tij, efektet e veprimeve procedurale të bashkëndërgjyqësve, pjesëmarrja e personave të tretë në 

kontest civil dhe ndërhyrësit në procedurë, llojet e ndërhyrësve dhe efekti i aktgjykimit ndaj 

bashkëndërgjyqësve dhe ndërhyrësve. 

Ky sesion trajnues u organizua me qëllim që të mbështesë gjyqtarët për të pasur më të lehtë vlerësimin e 

roleve dhe efekteve të veprimeve të bashkëndërgjyqësve dhe ndërhyrësve në procedurë dhe të zbatojnë 

dispozitat ligjore lidhur me pjesëmarrjen e personave të tretë në procedurën kontestimore. 

Trajnimi u zhvillua në mënyrë interaktive ku gjyqtarët diskutuan çështje të cilat ishin më problematike 

në praktiken gjyqësore me ç’rast u shfaqën edhe dallimet mes regjioneve të ndryshme lidhur me 

praktikat e caktuara në këtë fushë. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e gjykatave themelore dhe Gjykatës së Apelit. 

Bashkëndërgjyqësit dhe ndërhyrësit 
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Format e shfrytëzimit të viktimave në rastet e trafikimit me qenie njerëzore 
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Instituti Gjyqësor i Kosovës, me 11 nëntor 2014 ka mbajtur trajnimin për gjyqtarë dhe prokurorë 

me temën “Format e shfrytëzimit të viktimave në rastet e trafikimit me qenie njerëzore”. 

Ky trajnim në fokus kishte tema që kanë të bëjnë shfrytëzimin me qellim të prostitucionit dhe 

shërbimit seksual, me qellim të pornografisë, lëmoshës, shërbimeve ose punës së detyruar, me 

qellim të heqjes së organeve apo qelizave, etj. 

Ky trajnim u organizua me qellim që të iu shërbej pjesëmarrësve në identifikimin e formave të 

shfrytëzimit në rastet e trafikimit me qenie njerëzore, në dallimin në mes të formave të 

shfrytëzimit të viktimave të trafikuara, në zbatimin e drejtë të dispozitave të KPPK-së dhe ligjit 

për parandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave të trafi-

kuara. 

Gjatë trajnimit pjesëmarrësit diskutuan sfidat me të cilat ata hasin në praktikën gjyqësore. Në këtë 

kuadër, pjesëmarrësit në pjesën e fundit të trajnimit u ndanë në grupe dhe zgjedhën raste praktike 

të parashtruara nga trajnuesit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit themelor dhe Gjykatës së Apelit - 

Departamenti i Përgjithshëm dhe ai për Krime të Rënda. 
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Negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 
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Më 13 nëntor 2014, Instituti Gjyqësor  

i Kosovës në kuadër të Programit për 

Trajnime të Vazhdueshme ka realizuar 

trajnimin për gjyqtarë dhe prokurorë ku 

është trajtuar tema “Negocimi i 

marrëveshjes për pranimin e fajësisë” 

Gjatë këtij sesioni trajnues u diskutuan 

çështje lidhur me subjektet dhe kushtet 

për negocimin e marrëveshjes për prani-

min e fajësisë, kushtet ligjore për 

lidhjen e marrëveshjes, roli i prokurorit 

në negocimin e marrëveshjes dhe përfi-

timet e palëve nga lidhja e marrëveshjes, procedura për lidhjen e marrëveshjes dhe procedura para 

gjykatës pas dorëzimit të marrëveshjes për pranimin e fajësisë. 

Ky trajnim u realizua me qëllim të avancimit të njohurive të gjyqtarve dhe prokurorëve lidhur me 

marrëveshjen për pranimin e fajësisë dhe t’iu ndihmoj atyre të identifikojnë subjektet dhe kushtet 

për negocimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë, të heqin dilemat lidhur me zbatimin e proce-

durave përkitazi me vendosjen lidhur me marrëveshjen për pranimin e fajësisë. 

Trajnimi u zhvillua në formë interaktive ku pjesëmarrësit diskutuan për vështirësitë në zbatimin 

praktik të këtij instituti. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit themelor - departamenti i krimeve 

të rënda dhe i përgjithshëm. 
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Menaxhimi i rasteve 

5 

Me 19 nëntor 2014, IGJK në kuadër të trajnimeve për avancim për prokurorët e sapo emëruar 

realizoi sesionin trajnues me temë “Menaxhimi i Rasteve”.  

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte që prokurorët e sapoemëruar të njihen me teknikat, parimet, 

strategjitë dhe praktikat më të mira të menaxhimit për kryerjen e suksesshme të detyrave të 

besuara.  

Çështjet të cilat janë përfshirë gjatë këtij trajnimi kryesisht kishin të bënin me problemet, sfidat 

dhe vështirësitë, burimet e vonesave, si dhe mundësitë që prokuroritë e Kosovës i kanë në 

dispozicion, për tejkalimin e tyre në  menaxhimin e duhur dhe efikas të rasteve.   

Me rastin e këtij trajnimi u prezantuan dhe u diskutuan shembuj të ndryshëm nga praktika të cilat 

japin elementet e një menaxhimi të keq. Për të kontribuar në menaxhimin efikas është sugjeruar në 

planifikimin, organizimin, dhe kontrollin e vazhdueshëm nga ana e prokurorit.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin prokurorët e sapo emëruar në Prokuroritë Themelore në Prishtinë, 

Gjilan, Ferizaj dhe Gjakovë.  
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Punëtori mbi nenin 10 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

    

Me 21 nëntor 2014, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në bashkëpunim me Zyrën e 

Këshillit të Evropës në Prishtinë ka 

mbajtur punëtorinë mbi “Nenin 10 të 

Konventës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut”. 

Kjo punëtori kishte për synim t’iu 

ndihmojë pjesëmarrësve të zbatojnë 

dispozitat kushtetuese dhe ligjore në 

fuqi mbështetur edhe në kërkesat e 

KEDNJ-së. Për më tepër punëtoria 

shërbej edhe si një forum për krijimin e 

praktikës juridike gjyqësore, përfshirë 

edhe këshillat praktike se si të veprohet dhe si të gjykohet në rastet lidhur me lirinë e shprehjes 

dhe të kenë me të lehtë zbatimin e konventës me qëllim të ecjes drejt integrimit Evropian. 

Gjatë kësaj punëtorie u trajtuan çështje lidhur me Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe 

jurisprudencën e nenit 10 të KEDNJ-së - e drejta e lirisë së shprehjes dhe e drejta e privatësisë 

sipas nenit 10 të KEDNJ-së.  

Po ashtu u diskutua për aplikimin e urdhrave administrativ të dalë nga neni 10 lidhur me lirinë e 

shprehjes dhe qasjes në informata si dhe mbrojtjen e burimeve në sistemin gjyqësor të Kosovës. 

Në këtë punëtori  ishte i angazhuar edhe një ekspert ndërkombëtar i Këshillit të Evropës i cili 

diskutoi rastet nga praktika e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg. 

Përfitues të kësaj punëtorie ishin gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit themelor dhe të apelit. 
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E drejta e mjedisit dhe krimet mjedisore 
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Me 25 nëntor Instituti 

Gjyqësor i Kosovës, në 

kuadër të Programit për 

Trajnime të Vazhdueshme, 

ka realizuar trajnimin për 

gjyqtarë dhe prokurorë “E 

drejta e mjedisit dhe krimet 

mjedisore”. 

Ky trajnim u realizua me 

synim të ngritjes 

profesionale të 

pjesëmarrësve në zbatimin 

me përpikëri të 

legjislacionit vendor dhe 

atij ndërkombëtar në lëmin 

e krimeve mjedisore, të identifikojnë llojet dhe efektet e krimeve mjedisore, dhe në shkëmbimin e 

praktikave për luftimin e veprave penale kundër mjedisit.  

Gjatë këtij sesioni trajnues u trajtuan çështjet që kishin të bëjnë me rëndësinë që duhet t’i 

kushtohet luftimit të krimeve mjedisore. Ndër të tjera u elaboruan edhe veprat penale  kundër 

mjedisit të përcaktuara me Kodin Penal të Kosovës, konventat ndërkombëtare  dhe legjislacioni 

tjetër kosovar në fuqi që rregullon çështjet e mjedisit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha niveleve  
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Shkrimi dhe arsyetimi gjyqësor 
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Më 26 nëntor 2014, IGJK në kuadër të trajnimeve për avancim për prokurorët e sapo emëruar në 

Prokuroritë Themelore të Kosovës ka realizuar sesionin trajnues me temë “Shkrimi dhe Arsyetimi 

Gjyqësor”.  

 

Qëllimi i këtij sesioni trajnues ishte krijimi i praktikave më të mira në drejtim të hartimit dhe 

arsyetimit të plotë të vendimeve dhe akteve përmes zbatimit të metodës IRAC. 

Me rastin e këtij trajnimi u diskutua për përmbajtjen dhe rëndësinë e shkrimit dhe arsyetimit 

gjyqësor si dhe përparësitë e metodës IRAC (identifikimi i çështjes, identifikimi i rregullit, analiza 

dhe përfundimi) në zbatimin e drejtë të ligjshmërisë dhe në hartimin dhe arsyetimin e plotë  të 

vendimeve dhe akteve që prokurorët janë të obliguar ti nxjerrin gjatë punës së tyre.  

          

Trajnuesit përmes ofrimit dhe studimit të rasteve praktike sugjeruan në përdorimin e fjalive të 

thjeshta, të shkurta, konkrete, me paragrafë të organizuar mirë dhe konkretë. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin prokurorët e sapo emëruar në Prokurorinë Themelore në Ferizaj 

dhe Gjakovë. 
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Procedura e falimentimit të shoqërive tregtare 
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Me 26 nëntor, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me kompaninë për auditim dhe 

konsulencë KPMG, ka organizuar trajnim dy ditorë me temën “Procedura e falimentimit të 

shoqërive tregtare”. Ky trajnim u realizua me mbështetjen financiare të BERZH-it. 

Qellim i këtij trajnimi ishte avancimi i kapaciteteve profesionale të gjyqtarëve dhe profesionistëve 

tjerë në trajtimin dhe zgjidhjen e çështjeve të falimentimit si dhe situatat kur kërkesa apo 

kundërshtimi për falimentim i shoqërisë tregtare ka bazë ligjore. 

Gjatë trajnimit u diskutua legjislacioni për falimentim në Kosovë, interpretimi i dokumentacionit 

të kontabilitetit, format dhe elementet e pasqyrave financiare. Po ashtu u debatua për fillimin e një 

rasti të falimentimit dhe fazat e procedurës së falimentimit. 

Trajnimi po ashtu u fokusua në çështje që kanë të bëjnë me pasqyrat financiare në falimentim dhe 

raportin e auditorit të pavarur. Po ashtu në këtë pjesë të trajnimit nga trajnuesit u paraqiten raste 

studimore nga praktikat në procedurën e falimentimit në shtetin e Bullgarisë. 

Trajnimi u realizua përmes prezantimit të rasteve për studim përfshirë testin në lidhje me 

përmbajtjen e trajnimit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e nivelit themelore dhe të apelit, Departamenti për 

Çështje Ekonomike, gjyqtarë të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, prokurorët e nivelit 

themelor dhe administratorët falimentues. 
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Takimi me Kryetarë të Gjykatave dhe Kryeprokurorë të Prokurorive të Shtetit 
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Aktivitetet tjera 

Me 05 nëntor 2014, IGJK ka realizuar një takim të rregullt me Kryetarë të Gjykatave dhe 

Kryeprokurorë të Prokurorive të Shtetit.  

 

Qellim i këtij takimi ishte diskutimi i draft programit të trajnimeve për gjyqtarë dhe prokurorë gjatë 

vitit 2015 dhe koordinimi rreth pjesëmarrjes në trajnime.  

 

Në përgjithësi drafti i programit trajnues i propozuar nga IGJK u vlerësua nga pjesëmarrësit dhe u 

konstatua se është gjithëpërfshirës dhe pasqyron nevojat reale të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në 

kuptim të përcaktimit të prioriteteve u kërkua që temat që trajtojnë fushën e terrorizmit të përfshihen 

në gjysmën e parë të vitit 2015. 

 

Kryetarët e gjykatave dhe kryeprokurorët u zotuan për një rol më aktiv në koordinimin e pjesëmarrjes 

në trajnime. Në këtë aspekt, aplikimi në trajnime i gjyqtarëve dhe prokurorëve do të diskutohet së 

bashku me kryetarët dhe kryeprokurorët me qellim të menaxhimit më të mirë të kohës. Për më tepër u 

kërkua që të gjitha trajnimet për gjyqtarë dhe prokurorë që organizohen nga institucione tjera të 

koordinohen me IGJK-në, në mënyrë që mos të organizohen trajnime me tema dhe objektiva të njëjta. 

 

Pjesëmarrës ishin U.D. i Kryeprokurorit të Shtetit, Kryetari i Gjykatës së Apelit, Kryeprokurori i 

Apelit, Kryetarë të Gjykatave Themelore dhe Kryeprokurorë të Prokurorive Themelore. 
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Nga 08 deri 15 nëntor 2014 në Kolegjin Kombëtar Gjyqësor në Reno – Nevada të SHBA-ve, një 

delegacion i IGJK-së zhvilloi një program shkëmbimi profesional ku për temë diskutimi ishin 

çështje të ndryshme të trajnimit gjyqësor. Në këtë program mori pjesë drejtori i IGJK-së, një anëtar 

nga Këshilli Programor dhe zyrtarët më të lartë të stafit profesional të IGJK-së. 

Qëllimi i këtij programi ishte shkëmbimi i përvojave, me fokus në përvojat e Kolegjit Kombëtar 

Gjyqësor të SHBA-ve, për tejkalimin e sfidave në lemin e trajnimit gjyqësor. 

Gjatë këtij programi u diskutua lidhur me çështjet thelbësore të trajnimit gjyqësor si; parimet dhe 

praktikat e mësimit për të rritur, zhvillimi i proceseve të vlerësimit të nevojave dhe 

planprogrameve, trajnimi i trajnuesve - politikat dhe praktikat më të mira, mësimi në distancë, 

zhvillimi i programeve interdisiplinare dhe metodave për vlerësim të trajnimeve. Gjithashtu u 

diskutuan edhe trendët aktuale për sigurim të qëndrueshmërisë së institucioneve trajnuese si dhe 

planet strategjike afatgjata lidhur me trajnimin gjyqësor. 

Delegacioni vizitoi edhe Këshillin Kombëtar të gjyqtarëve për çështje familjare dhe për të mitur. 
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Program shkëmbimi në mes Institutit Gjyqësor të Kosovës dhe Kolegjit Kombëtar Gjyqësor 

në Reno, Nevada – të SHBA-ve 
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Me 25 dhe 26 nëntor 2014, IGJK në 

bashkëpunim me UNICEF-in ka 

realizuar punëtorinë për finalizimin e 

modulit “Drejtësia për Fëmijë – aspekti 

civil”. 

 

Synime të kësaj punëtorie ishin 

analizimi i draftit të parë dhe 

harmonizimi i pjesëve të punuara nga 

secili ekspert me qellim të konsistencës 

në të gjithë modulin.  

 

Moduli final është hartuar duke 

respektuar formën e përcaktuar nga IGJK si dhe duke pasqyruar nevojat e shprehura nga përfituesit 

e trajnimeve në IGJK përfshirë numrin e trajnimeve që mund të realizohen brenda një viti.  

 

Trajnimet në fushën e të drejtës civile ku subjekt janë fëmijët do të realizohen duke u mbështetur në 

këtë modul.  

 

Pjesëmarrës në punëtori ishin trajnuesit e IGJK-së përfshirë stafin e IGJK-së dhe të UNICEF-it.  
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Punëtoria për finalizimin e modulit “Drejtësia për Fëmijë – aspekti civil” 



 

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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