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Seminar “Vërtetimi dhe kundërshtimi i atësisë dhe amësisë” 

Më 01 mars 2013, IGJK ka mbajtur seminarin 

me temë “Vërtetimi dhe kundërshtimi i atësisë 

dhe amësisë”.  

Gjatë këtij seminari u trajtuan çështjet lidhur me; 

vërtetimin e atësisë dhe amësisë, kundërshtimin 

e atësisë ose amësisë nga prindërit ose nga 

fëmijët, si dhe ekspertizat lidhur në rast kontesti.  

Në seminar u diskutuan vështirësitë me të cilat 

po ballafaqohen gjyqtarët në zbatimin praktik të 

dispozitave ligjore lidhur me këto çështje. 

Vëmendje e posaçme iu kushtua shpjegimit të mënyrës se si vërtetohet atësia e fëmijës së lindur 

jashtë martese kur ka kundërshtim nga personat që kanë të drejtë kundërshtimi, si dhe vërtetimi i 

amësisë kur kundërshtohet nga personat që kanë interes dhe të drejtë sipas ligjit. 

Më 7 mars 2013, IGJK ka realizuar trajnimin  me temë “E 

drejta e përparësisë së blerjes dhe parablerjes”.  

Gjatë kësaj trajnimi u trajtuan çështjet në lidhje me 

përmbajtjen e të drejtës së përparësisë në blerje, krijimin e të 

drejtës së parablerjes, dallimet në mes të përparësisë në 

blerje dhe parablerjes.  

 

 

 

Trajnimi u përshkua edhe me diskutim të rasteve nga praktika 

gjyqësore lidhur me dilemat dhe sfidat praktike lidhur me temat e 

trajtuara. Përfitues të këtij trajnimin ishin gjyqtarët nga gjykatat 

themelore, departamenti i përgjithshëm- divizioni civil. 

Trajnim: “E drejta e përparësisë së blerjes dhe parablerjes” 

    Aktivitetet nga Programi  i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) 



 

 

Trajnim: “Privatizimi” 

Më 8 mars 2013, është mbajtur një tryezë e diskutimeve lidhur me privatizimin. Gjatë kësaj 

tryeze u trajtuan temat si; koncepti dhe forma e privatizimit, si dhe konflikti për kompetencë. 

Gjithashtu u diskutua baza ligjore dhe mënyra e zbatimit të sajë, organet kompetente dhe 

evitimi i konfliktit të ligjit gjatë zbatimit. 

 

Në veçanti, në këtë tryezë u trajtuan edhe aspekte të standardeve ndërkombëtare, respektivisht 

raste nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut lidhur me rastet e privatizimit. Përfitues të 

këtij trajnimin ishin gjyqtarët nga gjykatat themelore, departamenti i përgjithshëm- divizioni 

civil. 

 

 

 

Më 11 mars 2013, IGJK ka organizuar një tryezë diskutimesh ku janë trajtuar “Masat e 

fshehta dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit” 

 

Gjatë kësaj tryeze u diskutuan çështjet rreth masave të fshehta dhe teknike të hetimit dhe 

vëzhgimit të cilat i urdhëron  prokurori dhe ato që i urdhëron gjyqtari i procedurës paraprake si 

dhe procedura e aplikimit të këtyre masave. Trajnimi u realizua përmes prezantimeve të 

shkurtra teorike, diskutimit të shembujve nga praktika dhe nxjerrjes së rekomandimeve për 

aplikim praktik të këtyre masave. Një vëmendje parësore iu kushtua risive të Kodit të 

Procedurës Penale si dhe zbatimi i tyre në praktikë.  Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e 

gjykatave themelore si dhe prokurorët e prokurorive  themelore  nga të gjitha regjionet  e  

Kosovës. 

 

 

Tryezë diskutimesh-Masat e fshehta dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit 

Më 12 mars 2013, IGJK ka mbajtur tryezën e 

punës me temë ”Adoptimi”. Qëllimi kryesor i 

kësaj tryeze ishte avancimi i njohurive të 

gjyqtarëve lidhur me adoptimin si njërën  prej 

formave  të veçanta të mbrojtjes së fëmijëve  

pa kujdes prindëror.  

 

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan çështjet lidhur 

me procedurën e themelimit të adoptimit, 

procedurën për anulimin e adoptimit dhe 

shuarjen e tij si dhe standardet ndërkombëtare 

që përmbahen në konventat ndërkombëtare.  

 

Gjithanshëm u shtjelluan çështjet lidhur me 

lidhjen e adoptimit duke përfshirë edhe 

lidhjen e adoptimit me element të huaj si dhe 

procedurat rigoroze që duhet të zbatohen nën 

mbikëqyrje të gjykatës.  

 

 

 

 

 

Kjo tryezë u shoqërua me një debat interaktiv 

në mes pjesëmarrësve dhe ekspertëve lidhur 

me zbatimin e drejtë të dispozitave ligjore në 

këtë lëmi.  

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e 

Departamentit të përgjithshëm- divizioni civil 

të Gjykatës së Apelit dhe departamenteve të 

përgjithshme të Gjykatave Themelore si dhe 

zyrtaret profesional të  Qendrave për Punë 

Sociale nga  të gjitha regjionet e Kosovës. 
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Tryezë pune:  Adoptimi 



 

 

Tryezë diskutimesh: Moduli – Lufta kundër-korrupsionit  

Më 13 mars 2013, IGJK ka organizuar një tryezë 

diskutimesh ku janë trajtuar çështjet  rreth Luftës  kundër 

korrupsionit. 

Gjatë kësaj tryeze u diskutuan çështjet rreth  kornizës 

legjislative lidhur me korrupsionin dhe agjencionet për 

zbatimin e kësaj kornize ligjore, ligjet në fushën e 

prokurimit, si dhe strategjitë dhe taktikat hetimore. 

Trajnimi u realizua përmes prezantimeve të shkurtra 

teorike, diskutimit të shembujve nga praktika dhe 

nxjerrjes së rekomandimeve rreth  luftimit te kësaj 

dukurie të rrezikshme shoqërore.   

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e gjykatave 

themelore si dhe prokurorët e prokurorive  themelore  

nga të gjitha regjionet  e  Kosovës. 

 

 

 

Më 14 dhe 15 mars 2013 IGJK në bashkëpunim me UN 

Women, ka realizuar një sesion trajnues nga fusha për të 

drejtat e njeriut dhe barazia gjinore ku janë diskutuar 

temat; Të drejtat e njeriut dhe barazia gjinore - 

Instrumentet ndërkombëtare, dhuna në familje - çështjet 

kryesore procedurale, si dhe çështjet pronësore dhe të 

trashëgimisë.  

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që pjesëmarrësit ti  
zhvillojnë aftësitë analitike dhe hulumtuese për zbatimin 

e standardëve ndërkombëtare dhe legjislacionit vendor 

për të drejtat e njeriut dhe të drejtave të gruas në veçanti. 

Në të njëjtën kohë janë analizuar obligimet shtetërore  

ndaj të drejtave të gruas dhe rastet praktike me të cilat 

ballafaqohen gratë gjatë realizimit të drejtave të tyre.  

Në këtë trajnim u identifikuan vështirësitë që gjykatat po 

ballafaqohen në rastet e vendosjes për kërkesat për 

urdhër mbrojtjeje emergjente dhe urdhër mbrojtjeje në 

afat ligjor.  

 

Përfitues në këtë trajnim ishin: gjyqtarët e gjykatës 

themelore, prokuror nga prokuroria themelore dhe 

mbrojtës o të viktimave nga regjioni i Mitrovicës. 

  

Trajnim për Barazinë Gjinore- dhuna në familje 

dhe çështjet pronësore 
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Tryezë diskutimesh –“Përgjegjësia penale e personave fizikë” 

Më 18 mars 2013, IGJK ka organizuar një tryezë diskutimesh ku janë trajtuar çështjet  

rreth Përgjegjësisë  penale të personave fizikë. 

 

Gjatë kësaj tryeze u diskutuan problemet praktike lidhur me përgjegjësinë penale, 

veçanërisht  identifikimi i rasteve të paaftësisë mendore dhe paaftësisë së zvogëluar 

mendore. Gjithashtu u trajtuan format e ndryshme të përgjegjësisë penale si pakujdesia dhe 

dashja, si dhe çështjet që kanë të bëjnë me lajthimin faktik dhe juridik si dhe tentativën e 

papërshtatshme. Këtë tryezë e përshkoj trajtimi i rasteve nga praktika dhe shkëmbimi i 

përvojave me qëllim të eliminimit të dilemave të ndryshme. 

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e gjykatave themelore si dhe prokurorët e 

prokurorive  themelore  nga të gjitha regjionet  e  Kosovës. 

Seminar:  “Sigurimi i Kërkesëpadisë” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Më 19 mars 2013, IGJK ka mbajtur seminarin me temë 

”Sigurimi i Kërkesëpadisë”. Qëllimi kryesor i këtij 

seminari ishte avancimi i njohurive të gjyqtarëve lidhur 

me sigurimin e kërkesëpadisë si institut i ri juridik në 

LPK. 

 

 

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan çështjet lidhur me llojet e 

masave të sigurimit dhe dallimin e tyre prej masave të 

përkohshme, procedura e caktimit të tyre dhe aktvendimi 

mbi caktimin e masave të sigurimit.  

 

Ky seminar u shoqërua me një debat interaktiv në mes 

pjesëmarrësve dhe trajnuesve lidhur me zbatimin e drejtë 

të dispozitave ligjore në këtë lëmi. U konstatua se 

sigurimi i kërkesëpadisë paraqet siguri juridike të palëve 

duke parandaluar shkaktimin e dëmit të pariparueshëm 

që do ta pësonte pala si dhe siguron kushtet për 

mbarëvajtjen e procesit kontestimor. Seminari u 

shoqërua edhe me ndarjen e pjesëmarrësve në grupe 

punuese ku ata zgjidhen detyra të caktuara nga kjo lëmi. 

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët në Departamentin 

e përgjithshëm- divizioni civil të Gjykatës së Apelit dhe 

departamenteve të përgjithshme të gjykatave themelore. 
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Tryezë diskutimesh- Dëshmitarët  e  mbrojtur  

Më 21 mars 2013, IGJK në bashkëpunim me EULEX ka organizuar një tryezë diskutimesh 

nga lemia penale me temë “Dëshmitarët e mbrojtur - paraqitja e  dëshmitarëve të mbrojtur 

para gjykatës” 

 

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan çështjet rreth marrjes së dëshmive nga dëshmitarët e pambrojtur 

apo të frikësuar si dhe dëshmitarët e mbrojtur dhe anonim sipas Kodit  të  mëparshëm të 

Procedurës Penale dhe Kodit të Procedurës Penale që tani është në fuqi. Trajnimi u realizua 

përmes prezantimeve të shkurtra teorike, diskutimit interaktiv dhe nxjerrjes së 

rekomandimeve rreth marrjes se provave më të mira, në mënyrë që këto prova të kenë 

ndikim në marrjen e vendimit të drejt gjyqësor. 

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e gjykatave themelore si dhe prokurorët e 

prokurorive  themelore  nga të gjitha regjionet  e  Kosovës. 

Më 25 dhe 26  mars 2013, IGJK ka organizuar një 

tryezë diskutimesh me temë “Negocimit  të 

Marrëveshjes për pranimin e fajësisë, pranimi i fajësisë 

në seancën fillestare dhe gjatë shqyrtimit kryesor”. 

 

Në këtë tryezë u trajtuan aspektet ligjore rreth arsyeve 

themelore për aplikimin e marrëveshjes për pranimin e 

fajësisë dhe çështjet tjera kontestuese që paraqiten në 

vështrim të zbatimit praktik të këtij instituti. Trajnimi u 

realizua përmes prezantimeve të shkurtra teorike, 

diskutimit interaktiv dhe nxjerrjes së rekomandimeve 

rreth aplikimit në praktik të këtij instituti juridik për të 

cilin shtrohet nevoja që të aplikohet sa më shumë në 

praktikë. 

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e gjykatave 

themelore si dhe prokurorët e prokurorive  themelore  

nga të gjitha regjionet  e  Kosovës. 

Tryezë e diskutimeve – “Negocimi i Marrëveshjes për pranimin e fajësisë, pranimi i fajësisë në seancën 

fillestare dhe gjatë shqyrtimit kryesor” 

        Mars 2013   faqe 5 



 

 

Tryezë e rrumbullakët:  “Shkrimi dhe arsyetimi ligjor” 

Më 26 mars 2013, IGJK në 

bashkëpunim me USAID–Programi 

për Sundimin Efektiv të Ligjit ka 

mbajtur seminarin me temë 

”Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor”. 

Qëllimi kryesor i kësaj tryeze ishte 

avancimi i njohurive të gjyqtarëve 

në lëmin e zbatimit praktik të 

metodave bashkëkohore të shkrimit 

dhe arsyetimit ligjor në zgjidhjen e 

çështjeve ligjore. 

 

Gjatë tryezës u trajtua edhe 

metodologjia IRAC e cila përmban një proces analitik katër-hapësh si mundësi mjaft praktike 

për hartim dhe arsyetim të vendimeve të ndryshme gjatë praktikës së përditshme gjyqësore. 

Kjo tryezë kishte për synim që të mësojë pjesëmarrësit të aplikojnë një rrjedhë logjike të 

veprimeve procedurale, të strukturuara mirë dhe që ky standardizim i formave të shkrimit 

juridik të avancojë cilësinë e arsyetimit ligjor në të gjithë sistemin e drejtësisë. Tryeza u 

shoqërua me shqyrtimin e rasteve praktike dhe zgjidhjen e detyrave të caktuara nga kjo lëmi.  

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e Gjykatës Supreme të Kosovës. 

 

  

Tryezë e diskutimeve “Ligji mbi rendin dhe qetësinë publike” 

Me 27 mars 2013, IGJK ka realizuar një sesion trajnues me temë “Ligji mbi rendin dhe 

qetësinë publike ”.  

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan çështjet në lidhje me nenin 4 dhe nenin 5 të Ligjit mbi Rendin 

dhe Qetësinë  Publike, sjellja arrogante,  përleshja – kuptimi dhe nocioni si dhe rendi publik. 

Në veçanti, në këtë tryezë  u trajtuan Projektligji për Kundërvajtje dhe risitë e përfshira në 

këtë projektligj. 

Përfitues të këtij trajnimin ishin gjyqtarët e gjykatave themelore - divizioni për kundërvajtje, 

nga të gjitha regjionet e Kosovës. 
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Trajnim: “Hetimet ndërkufitare lidhur me rastet e krimit të organizuar 

dhe korrupsionit: Ligji mbi bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtar në 

Çështjet Penale: Trafikimi i qenieve njerëzore në kontekst të krimit të 

organizuar” 

Me 28-29 mars 2013, IGJK në bashkëpunim me Projektin “Lufta Kundër 

Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, Fuqizimi i Rrjetit të Prokurorëve”, 

financuar nga Komisioni Evropian dhe Qeveria Gjermane, implementuar nga 

GIZ dhe CILC, ka realizuar një trajnim dy ditorë  me temën e lartpërmendur. 

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte krijimi i praktikave më të mira në drejtim 

të dhënies së ndihmës juridike ndërkombëtare në çështjet penale, me theks të 

veçantë në rastet e krimit të organizuar dhe korrupsionit. 

 

Gjatë kësaj tryeze u trajtua Ligji për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në 

çështjet penale  (Ligji nr. 04/L-31), u bë një prezantim i kornizës ligjore të 

Kosovës për bashkëpunim juridik ndërkombëtar dhe marrëveshjet 

ndërkombëtare të përfunduara deri më tani. Trajnimi u përshkua edhe me 

diskutim të rasteve praktike. Me ç’rast u shkëmbyen përvoja të ndërsjella 

ndërmjet institucioneve relevante. Përfitues të këtij trajnimin ishin: prokurorë 

dhe bashkëpunëtor profesional  nga Prokuroria Speciale e Kosovës, gjyqtarët 

nga Gjykatat Themelore - departamenti për krime të rënda, zyrtarë të lartë nga 

ILECU dhe Policia e Kosovës,  zyrtarë ligjor nga Ministria e Drejtësisë si dhe 

udhëheqës të Njësisë së Hetimeve  nga Doganat e Kosovës. 
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Aktivitetet  nga Programi i Trajnimit për Avancim (PTA) 

Më 2 mars 2013, IGJK në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane në 

Prishtinë, Departamentin e Drejtësisë dhe OPDAT, realizoi sesionin trajnues të 

radhës me temë “ Risitë e Kodit të Procedurës Penale të Kosovës”. 

Gjatë trajnimit u diskutua lidhur me parimet e përgjithshme dhe kompetencat e 

gjykatave, fillimin e hetimeve dhe procedurën penale deri në ngritjen e 

aktakuzës, aktakuzën dhe shqyrtimin e sajë, shqyrtimin gjyqësor dhe mjetet 

juridike. Për të gjitha këto tema trajtimi u bë në kontestin e  ndryshimeve, 

plotësimeve dhe krahasimi i tyre me dispozitat e mëparshme. 
 

Përfitues të këtij trajnimi ishin 87 pjesëmarrës prej tyre gjyqtarë, prokurorë, 

avokatë si dhe zyrtarë policorë nga regjioni i Gjilanit dhe Ferizajt. 

Trajnim për Kodin e Procedurës  Penale të Kosovës  
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Trajnim për Kodin e Procedurës  Penale të Kosovës  

Më 9 mars 2013, IGJK në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane në 

Prishtinë, Departamentin e Drejtësisë dhe Zyrën Tejoqeanike për Zhvillim, 

Ndihmë dhe Trajnim Prokurorial (OPDAT) realizoi sesionin trajnues të 

radhës me temë “ Risitë e Kodit të Procedurës Penal të Kosovës”. 

Qëllimi i trajnimit ishte që pjesëmarrësit të njihen me strukturën dhe risitë e 

Kodit të Procedurës Penale i cili ka hyrë në fuqi me 01 janar 2013. 

Gjatë trajnimit u diskutua lidhur me parimet e përgjithshme dhe kompetencat 

e gjykatave, fillimin e hetimeve dhe procedurën penale deri në ngritjen e 

aktakuzës, aktakuzën dhe shqyrtimin e saj, shqyrtimin gjyqësor dhe mjetet 

juridike. Për të gjitha këto institute trajtimi u bë në kontestin e  ndryshimeve, 

plotësimeve dhe krahasimi i tyre me dispozitat e mëparshme. 
Përfitues të këtij trajnimi ishin 83 pjesëmarrës prej tyre gjyqtarë, prokurorë, 

avokatë, zyrtar nga Shërbimi Korrektues, si dhe zyrtarë policorë nga regjioni 

i Pejës dhe Gjakovës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Më 13 mars 2013, IGJK realizoi një trajnim një ditor 

nga moduli “E drejta tregtare” me temë “Shpërbërja e 

Shoqërive Tregtare dhe Falimentimi”.  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte krijimi i praktikave më të 

mira në drejtim të zbatimit të drejtë të dispozitave  të 

Ligjit mbi shoqëritë tregtare që kanë të bëjnë me 

shpërbërjen dhe falimentimin e shoqërive tregtare. 

Gjatë trajnimit u vunë në pah konceptet themelore të 

Ligjit mbi shoqëritë tregtare, standardet dhe praktikat më 

të mira të Bashkimit Evropian lidhur me bazat për 

shpërbërjen dhe falimentimin e shoqërive tregtare, 

shpërbërjen vullnetare dhe të detyruar si dhe procedura 

gjyqësore lidhur me këto raste duke përfshirë 

riorganizimin dhe likuidimin e personave juridik. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët nga 

departamenti për çështje ekonomike të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë. 

 

 

 

Moduli: E drejta ekonomike tregtare  



 

 

Kodi i Drejtësisë për të Mitur  

Më 20 dhe 21 mars 2013, IGJK në bashkëpunim me UNICEF-in 

në kuadër të Programit të Trajnimeve për Avancim realizoi një 

trajnim dy ditor të radhës nga moduli “ Kodi i Drejtësisë për të 

Mitur” 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte krijimi i praktikave më të mira në 

drejtim të zbatimit të drejtë të standardeve dhe instrumenteve 

ndërkombëtare obliguese për shtetin tonë dhe dispozitave që kanë 

të bëjnë me fëmijët si dëshmitarë dhe si të dëmtuar.  

 

Gjatë trajnimit në ditën e parë u prezantuan  standardet dhe 

instrumentet ndërkombëtare siç janë Konventat, rregullat, 

direktivat për drejtësinë për të mitur, raste nga praktika në 

kontestin e legjislacionit ndërkombëtar si dhe Udhëzimet e 

Këshillit të Evropës lidhur me drejtësinë për fëmijë. Përveç 

trajnuesve vendor të drejtësisë për të mitur, në këtë trajnim nga 

një ekspert ndërkombëtarë, ligjërues në Universitetin Amerikan 

në Kosovë (AUK) është prezantuar një hulumtim lidhur me 

drejtësinë për të mitur në Kosovë lidhur me numrin e lëndëve, në 

çfarë mase aplikohen masat e diversitetit në regjionet përkatëse si 

dhe një projekt i veçantë i quajtur “Tribunali i të rinjve” që kanë 

disa shtete në perëndim.  Në ditën e dytë u vunë në pah fëmijët si 

dëshmitarë dhe si i dëmtuar si dhe procedura gjyqësore në këto 

raste. Me rastin e këtij trajnimi u përdorën edhe shembuj 

hipotetik me ç’rast pjesëmarrësit patën rastin që të identifikojnë 

anët pozitive dhe negative të procedurës penale kur i fëmiu është 

i dëmtuar ose dëshmitarë te veprat penale nga kapitulli i XXI i 

Kodit të Drejtësisë për të Mitur. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët nga 

Departamenti për të Mitur si dhe zyrtarë nga Shërbimi Sprovues, 

Qendra për Punë Sociale dhe zyrtarë  nga Policia e Kosovës.  

 

 

 

 

 

Më 27 mars 2013, IGJK në bashkëpunim me USAID/ESTAK, 

Administratën Tatimore të Kosovës  dhe Doganat e Kosovës, 

realizoi një trajnim me temë “ Legjislacioni Tatimor dhe 

Procedurat”. 

Gjatë trajnimit u trajtuan çështjet që kanë të bëjnë me 

themelimin, strukturën dhe  kompetencat  e ATK-së, 

marrëdhëniet ndërmjet ATK-së dhe gjyqësorit, shkeljet 

administrative tatimore, kontestet juridike-tatimore dhe procedura 

e ankesës, roli i Departamentit Ligjor dhe Ankesave si dhe 

Vendimet e Zyrës së Doganave dhe sektorëve përkatës. Gjatë 

trajnimit gjithashtu u diskutuan raste praktike dhe u shkëmbyen 

përvoja  me qëllim të thellimit të njohurive që kanë të bëjnë me 

çështjet tatimore. 

 

Përfitues të këtij  trajnimi ishin gjyqtarët nga gjykatat themelore 

dhe ajo e Apelit - divizionet për  çështje administrative. 
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Trajnim: “Legjislacioni Tatimor dhe Procedurat” 



 

 

 

Takim i Këshillit Programor 

Me 13 mars 2013, u mbajt takimi i radhës i Këshillit Programor të IGJK-së ku u diskutuan çështje me rëndësi për 

fillimin e trajnimeve të gjeneratës së pestë në Programin e Trajnimit Fillestar (PTF) në kuadër të IGJK-së. 

 

Qëllimi i takimi ishte përcaktimi i kohëzgjatjes së moduleve trajnuese në pikëpamje të sesioneve trajnuese dhe 

orëve për secilin trajnim si dhe përcaktimi i orarit trajnues për fazën e parë të trajnimeve në Programin e trajnimit 

Fillestar.  

 

Këshilli Programor i IGJK-së ka vlerësuar komentet dhe propozimet e bëra nga IGJK lidhur me zhvillimin e 

programit trajnues të PTF dhe ka miratuar dokumentin përfundimtar duke përcaktuar kohën e trajnimit për secilin 

modul trajnues të fazës së parë sipas programit trajnues të miratuar nga Këshilli Drejtues i IGJK-së.  

 

Takim me Trajnuesit e fazës së parë në Programin e Trajnimit 

Fillestar 
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Me 15 mars 2013, u mbajt takimi i parë me trajnuesit e fazës së parë të 

Programit të Trajnimit Fillestar në kuadër të IGJK-së.  

 

Qëllimi i takimi ishte njoftimi i trajnuesve me përgatitjet për fillimin e 

fazës së parë të trajnimit si dhe përgatitja e tyre për të mbështetur 

realizimin e trajnimeve sipas moduleve të përcaktuara. 

Në këtë takim u diskutua për risitë e Programit të Trajnimit Fillestar për 

vitin 2013/2014,  metodologjinë trajnuese e cila do të aplikohet gjatë 

trajnimeve sipas këtij plan programi, modulet trajnuese të përcaktuara për 

këtë fazë, metodologjinë e hartimit të moduleve dhe standardet e 

kërkuara nga IGJK për hartimin e moduleve, kohëzgjatjen e trajnimit dhe 

moduleve, orarin e trajnimit dhe çështje tjera të karakterit praktik të 

zbatimit të trajnimeve në Programin e Trajnimit Fillestar. 

Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF) 



 

 

Grupi punues për identifikimin e risive të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës 

Në kuadër të përgatitjeve dhe zbatimit të programit të 

trajnimeve nga Kodi i Procedurës Penale i Republikës së 

Kosovës, IGJK ka hartuar një plan konkret pune i cili 

parasheh organizmin e disa aktiviteteve në mbështetje të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët gjatë punës së tyre në 

praktikë përballen me zbatimin e dispozitave nga Kodi i 

Procedurës Penale që përmbajnë risi të shumta. 

 

 

Trajnimet e organizuara nga IGJK në muajt e parë të vitit 

2013, janë realizuar me mbështetje të Ambasadës 

Amerikane në Prishtinë dhe kishin për qëllim njoftimin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve me risitë e KPPK si dhe 

identifikimin e problemeve praktike me rastin e zbatimit 

të KPPK. Ndërsa tani IGJK ka hyrë në fazën e përgatitjes 

së rekomandimeve konkrete për zbatimin e dispozitave të 

cilat janë identifikuara si të reja dhe ndryshojnë jo pak 

nga dispozitat e ish Kodit të Procedurës Penale. 

 

Në kuadër të aktiviteteve të veta, IGJK në bashkëpunim 

dhe mbështetje të drejtpërdrejt nga Kryetari i Gjykatës 

Supreme dhe Kryeprokurori i Shtetit kanë organizuar 

disa takime me grupin punues për identifikimin e risive 

të KPPK. Takimi i radhës është mbajtur më 16-17 mars 

2013, ku anëtarët e grupit punues prezantuan risitë e 

KPPK sipas kapitujve të cilët iu ishin caktuar në takimet 

paraprake. Përveç risive të KKPK u prezantuan edhe 

rekomandimet për zbatimin e këtyre dispozitave dhe u 

zhvilluan diskutime lidhur me rekomandimet e 

propozuara. 

 

Pjesëmarrës në këtë tryezë ishin anëtarët e grupit punues 

nga radhët e gjyqtarëve dhe prokurorëve, profesor nga 

Fakulteti Juridik i UP-së, zyrtarë nga IGJK dhe KPK si 

dhe gjyqtarë e prokurorë të EULEX-it. 
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Bazuar në perspektivën e bashkëpunimit në mes 

Institutit Gjyqësor të Kosovës dhe Akademisë së 

Drejtësisë së Turqisë, është realizuar programi i 

trajnimeve dhe vizitave në sferën e Drejtësisë për të 

Mitur. Ky program u zhvillua nga 3 deri me 8 mars, 

në Ankara dhe Stamboll të Republikës së Turqisë. 

 

Realizimi i këtij programi kishte për qëllim 

shkëmbimin e përvojave lidhur me strukturën ligjore 

në kuadër të drejtësisë për të mitur dhe diskutimin e 

ideve dhe metodologjive për ngritje të kapaciteteve në 

gjyqësorin e të dy vendeve.  

Në kuadër të këtij programi janë realizuar një seri e 

prezantimeve dhe diskutimeve për raste praktike dhe 

shkëmbim përvojash me qëllim të tejkalimit të sfidave 

të identifikuara në lëmin e drejtësisë për të mitur. 

 

Pjesëmarrësit në këtë vizitë u njoftuan me sistemin 

gjyqësor turk dhe në veçanti me atë drejtësisë për 

fëmijë. Në fokus të prezantimeve ishin qasja dhe 

kontributi i Gjykatës Supreme të Turqisë në Drejtësinë 

për të Mitur. Një ndër temat e diskutuara ishte edhe 

zhvillimi i kurikulës dhe metodës trajnuese në 

Akademinë e Drejtësisë së Turqisë dhe mundësia e 

aplikimit të atyre metodave nga ana e trajnuesve të 

IGJK-së.  

 

Vizita në Gjykatën për të Mitur në Ankara i mundësoi 

pjesëmarrësve që për së afërmi të njoftohen me 

menaxhimin e rasteve dhe me rolin dhe rëndësinë e 

ekspertëve në  këtë gjykatë. Po ashtu e një rëndësie të 

veçantë ishin edhe vizitat në Qendrën e Paraburgimit 

për të Miturit, Qendrën Rinore të Rehabilitimit dhe në 

Shërbimin Sprovues të Turqisë ku trajnuesit e IGJK-së 

patën rastin të shohin mbikëqyrjen e çështjeve të 

rehabilitimit të fëmijëve dhe kushtet që kanë këto 

institucione.     

Përfitues të këtij program janë trajnuesit e IGJK-së 

(gjyqtarë dhe prokurorë) nga lëmi i drejtësisë për të 

mitur, drejtori dhe stafi i IGJK-së. 

Mbështetja financiare e programit bëhet nga 

Akademia e Drejtësisë e Republikës së Turqisë, TIKA 

dhe UNICEF. 
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Aktivitetet tjera 

Program trajnimi-vizita / Drejtësia për të Mitur 

 

                            Ankara/Stamboll-Republika e Turqisë 



 

Ngritja e kapaciteteve trajnuese të IGJK-së nga e Drejta e BE-së - Vizitë në Gjykatën Evropiane të 

Drejtësisë-Luksemburg dhe në Akademinë për të Drejtën Evropiane (ERA) në Trier 

Nga 10 deri 15 mars 2013, në kuadër të aktiviteteve 

për zhvillimin e bashkëpunimit ndërkombëtarë dhe 

me qëllim të avancimit të programeve trajnuese 

lidhur me të Drejtën Evropiane, një delegacion i 

përbërë nga trajnuesit e IGJK-së për të Drejtën e BE-

së dhe Koordinatorja e Programit në IGJK, realizoi 

një vizitë studimore në Gjykatën Evropiane të 

Drejtësisë në Luksemburg dhe në Akademinë për të 

Drejtën Evropiane (ERA) në Trier të Gjermanisë. 

Kjo vizitë është realizuar në bashkëpunim dhe 

mbështetje të Fondacionit Gjerman për Bashkëpunim 

Juridik Ndërkombëtar (IRZ). 

 

Në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë delegacioni u 

prit nga gjyqtarët slloven, Marko Ilesic,  Kryetar i 

Dhomës së Gjykatës, si dhe Miro Prek, gjyqtar në 

Gjykatën e Përgjithshme të cilët e njoftuan 

delegacionin me punën e Gjykatës Evropiane të 

Drejtësisë, në veçanti për veprimtarinë e Gjykatës së 

Përgjithshme. Gjatë këtij takimi u diskutua për 

mundësitë që gjykata në të ardhmen të bashkëpunojë 

me IGJK-në në realizim të programeve praktike për 

gjyqtarë, prokurorë dhe kandidatë për gjyqtarë e 

prokurorë të Kosovës, lidhur me praktikën gjyqësore 

të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. 

 

Gjatë vizitës delegacioni u njoftua edhe me; rastet 

nga praktika gjyqësore, punën e Avokatit Gjeneral, 

veprimtarinë e Njësitit për Informim dhe 

Komunikim, Regjistrat e Gjykatës dhe rregullat e 

reja të procedurës, administrimin e rasteve të 

paraqitura në gjykatë në formë fizike dhe 

elektronike, si dhe me punën e Drejtoratit për 

Dokumente dhe Hulumtime, mjetet për hulumtim 

dhe shpërndarjen e lëndëve në Gjykatë. Me këtë rast 

pjesëmarrësit e vizitës përcollën nga afër një seancë 

dëgjimore lidhur me rastin e ankimuar Franca/

Komisioni Evropian, si dhe një seancën dëgjimore 

lidhur me rastin e referuar Gjykatës për shqyrtim 

paraprak. 

Delegacioni nga IGJK, njoftoi përfaqësuesit e 

gjykatës për zhvillimet në sistemin gjyqësor në 

Kosovë, veçanërisht në fushën e trajnimit të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe përpjekjet e IGJK-së 

që e Drejta e BE-së (Acquis Communitaire) dhe 

praktika e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë të 

integrohet në të gjitha programet trajnuese.  

 

Si pjesë e programit ishte edhe vizita e librarisë së 

Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, me ç’rast trajnuesit 

e IGJK-së patën rastin të bëjnë hulumtime 

individuale me qëllim të freskimit të programit të 

trajnimeve për të Drejtën e BE-së.  

Pjesa e dytë e këtij programi ishte vizita dhe 

pjesëmarrja në një trajnim në Akademinë e së 

Drejtës së BE (ERA), në Trier të Gjermanisë. Me 

këtë rast delegacioni u prit nga Drejtori z. Wolfgang 

Heusel, i cili e prezantoi historikun, strukturën 

organizative, aktivitetet dhe bashkëpunimin të cilat 

Akademia i zhvillon në periudhën e saj 20 vjeçare të 

themelimit.  

 

 

Gjatë këtij takimi u diskutua për mundësitë e 

mbështetjes nga ERA të programeve trajnuese dhe 

aktiviteteve të tjera të IGJK-së si dhe mundësitë e 

inkuadrimit të IGJK-së në Rrjetin Evropian të 

Qendrave për Trajnime EJTN. Më tej zv. drejtori i 

Akademisë dhe drejtori i programit z. Jean Philipe 

Regeade prezantoi detaje rreth programeve dhe 

aktivitete e Akademisë, metodologjisë së trajnimeve, 

përfituesve, trajnuesve dhe vlerësimit të nevojave. 
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Takimi i Udhëheqësve të Institucioneve Trajnuese lidhur me Krimin Kibernetikë dhe Provat Elektronike 

Në kuadër të bashkëpunimit me projektin 

CyberCrime@IPA më 25 mars 2013, në Zagreb të 

Kroacisë u mbajt një takim i përfaqësuesve të 

institucioneve për trajnim gjyqësor në të cilën u 

diskutua për hapat e ndërmarrë për krijimin e Pilot 

Qendrës Regjionale për Trajnim Gjyqësor lidhur me 

Krimin Kibernetikë, krijimin e platformës elektronike 

në të cilën do të kenë qasje institucionet trajnuese, 

kontributi i institucioneve trajnuese për Qendrën Pilot, 

përfitimet nga Pilot Qendra, integrimi i moduleve 

trajnuese për Krimin Kibernetikë në kurrikulën e 

institucioneve për Trajnim Gjyqësor, Planin e Punës për 

Pilot Qendrën për periudhën 2013-2015 dhe çështje 

tjera që lidhen me trajnimin gjyqësor lidhur me Krimin 

Kibernetikë.   

 

Qëllimi i takimit ishte fuqizimi i kapaciteteve të 

institucioneve për Trajnim Gjyqësor si dhe krijimi i 

mekanizmave për bashkëpunim regjional kundër Krimit 

Kibernetikë, duke u mbështetur edhe në Prioritetet 

Strategjike në Bashkëpunimin kundër Krimit 

Kompjuterik i miratuar me 15 shkurt në Dubrovnik.  

 

 

Gjatë takimit u prezantuan çështje me interes për 

institucionet për trajnim gjyqësor kundër Krimit 

Kibernetikë, u miratua Plani i Punës i Pilot Qendrës për 

periudhën 2013-2015 si dhe u arrit pajtueshmëria që 

institucionet për Trajnim Gjyqësor të nënshkruajnë një 

Memorandum Mirëkuptimi për Bashkëpunim në 

Funksionimin e Qendrës Regjionale për Trajnim 

Gjyqësor kundër Krimit Kibernetikë.  

 

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në këtë takim u përfaqësua 

nga znj. Lumnije Krasniqi, Koordinatore e programit 

dhe z. Besim Morina Udhëheqës i Trajnimit Fillestar. 

Takimi u mbështet nga Projekti i Përbashkët 

CyberCrime@IPA i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të 

Evropës “Forcimi i Kapaciteteve në Luftën kundër 

Krimit Kompjuterik. 
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Trajnim dhe vizitë studimore në Londër - Angli 

Si vazhdimësi e projektit “Forcimi i politikave kundër korrupsionit” dhe në zbatim të  Strategjisë për ngritje të 

kapaciteteve në luftë kundër korrupsionit, përgatitur nga IGJK dhe RIPA International, në mbështetje të 

Ambasadës së Britanisë së Madhe në Kosovë, nga 25 deri 28 mars 2013 u realizua një program trajnimi dhe 

vizitë studimore në Londër.  

 

Objektivat e këtij programi ishin: 

1. Njoftimi me menaxhimin dhe administrimin e drejtësisë penale në Angli dhe  Wells; 

2. Përcjellja nga afër e procesit të hetimit, ndjekjes dhe gjykimit të çështjeve të korrupsionit; 

3. Eksplorimi i mundësive të reduktimit të korrupsioni sidomos atij në proceset e prokurimit publik; 

Elementet përbërëse të programit ishin: 

 

》 Struktura dhe menaxhimi i sistemit gjyqësor në Angli 

dhe Wells; 

》 Ngritja e vlerave etike gjatë punës dhe ulja e rrezikut 

nga korrupsioni, veçanërisht në procesin e prokurimit 

publik; 

》 Përfitimet e menaxhimit etik të rasteve; 

》 Teknikat dhe parimet e përdorura nga hetuesit e 

suksesshëm të korrupsionit; 

》 Elementet kyçe të legjislacionit të Mbretërisë së 

Bashkuar lidhur me ryshfetin; 

》 Strategjitë për ngritjen e ndjekjes së suksesshme të 

kryerësve të veprave penale korruptive; 

》 Si të hetohet dhe parandalohet shpëlarja e parave dhe 

》 Si të konfiskohen asetet financiare të kryersve të veprave penale të korrupsionit.   

Gjatë këtij programi u vizituan Gjykata e Magjistratit dhe Gjykata e Kurorës, me ç’rast pjesëmarrësit morën pjesë 

në disa seanca gjyqësore. Gjithashtu u vizitua Qendra për Shqyrtim Publik në Londër e cila bënë monitorimin e 

zbatimit të transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike si dhe Komuna Lambeth ku u prezantuan 

procedura konkrete të prokurimit dhe teknika për shmangie të veprimeve korruptive.  

Pjesëmarrës në këtë program ishin trajnues të IGJK-së (gjyqtarë, prokurorë) të cilët zbatojnë programet trajnuese 

të IGJK-së kundër korrupsionit si dhe Kryeprokurori i Kosovës dhe Drejtori i IGJK-së. 
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