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 Tryezë Pune – “Procedura parapenale dhe hetimi” 

Më 2 prill 2013, IGJK ka organizuar një tryezë diskutimesh ku 

janë trajtuar çështjet rreth procedurës parapenale dhe hetimit, të 

parapara me KPPK. 

 

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me 

procedurën parapenale dhe hetimore të cilën e zbaton prokurori i 

shtetit. Gjithashtu, aktvendimi mbi fillimin e hetimit,  kohëzgjatja, 

zgjerimi, pezullimi dhe pushimi i hetimeve kanë qenë objekt 

trajtimi në këtë trajnim, përfshirë të drejtat e të dëmtuarit në 

procedurën e hetimeve.  

 

Kjo tryezë u realizua përmes prezantimeve të shkurtra teorike, 

diskutimit interaktiv dhe nxjerrjes së rekomandimeve rreth 

aplikimit në praktik të dispozitave të reja ligjore të KPPK.  

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e gjykatave themelore dhe prokurorët e prokurorive  themelore  nga të gjitha 

regjionet  e Kosovës. 

 

Më 03 prill 2013, IGJK ka mbajtur tryezën e diskutimeve me 

temën ”Shpërblimi i dëmit”.   

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan temat lidhur me: Përgjegjësin 

për shkaktimin e dëmit (subjektive dhe objektive), dëmi 

material dhe kriteret për  vlerësimin e tij, dëmi jo material 

dhe kriteret për vlerësimin e tij si dhe kamata ndëshkuese - 

kamatëvonesa.  

Kjo tryezë u shoqërua me shqyrtimin e të rasteve 

problematike nga praktika gjyqësore. Me këtë rast u 

konstatua se praktika e deritanishme gjyqësore reflekton 

qëndrime të ndryshme me disa nga çështjet lidhur me 

principet e përgjegjësisë për dëmin, institucioneve të 

parashkrimit, kamatëvonesës si dhe kritereve për përcaktimin e demit material e posaçërisht satisfaksionit për 

dëmin jomaterial. Prandaj u rekomanduar që sa me parë Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të kompetencave 

të sajë të shqyrtojë dhe aprovojë qëndrime parimore dhe mendime juridike të cilat do të sigurojnë zbatim unik të 

ligjeve nga gjykatat në tërë territorin e Kosovës.  

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e Departamentit të përgjithshëm- divizioni civil të Gjykatës së Apelit dhe 

departamenteve të përgjithshme të Gjykatave Themelore. 

Tryezë e diskutimeve:  “Shpërblimi i dëmit” 

    Aktivitetet nga Programi  i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) 



 

Tryezë diskutimesh- “Etika Gjyqësore” 

Më 4 prill 2013, IGJK në bashkëpunim me USAID-

Programi për Sundimin Efektiv të Ligjit (EROL),  ka 

organizuar një tryezë të diskutimeve ku janë trajtuar 

çështje të ndryshme nga etika profesionale për gjyqtarë 

dhe prokurorë.  

Gjatë kësaj tryeze u shtjelluan çështjet rreth parimeve të 

përgjithshme të etikës, përgjegjësive gjyqësore, 

administrative, veprimtarive gjyqësore, prokuroriale si 

dhe veprimtarive jo gjyqësore dhe jo prokuroriale. Një 

vëmendje parësore iu kushtua temave si pavarësia, 

paanësia, shkeljet etike dhe procedurat disiplinore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Më 04-05 prill 2013, IGJK në bashkpunim me 

Institutin Evropian për Administratë Publike/Qendra 

Evropiane për Gjyqtarë dhe Avokat-EIPA, financuar 

nga Ministria e Punëve të Jashtme të Luksemburgut ”,  

ka mbajtur seminarin dyditor me temën: “Ndikimi i të 

Drejtës së Bashkimit Evropian në Ligjin Vendor. 

Qëllimi kryesor i këtij seminari ishte avancimi i 

njohurive të gjyqtarve lidhur të drejtën e Bashkimit 

Evropian dhe reflektimet e saj në të drejtat nacionale të 

shteteve anëtare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnimi u realizua përmes prezantimeve të shkurtra 

teorike, diskutimit interaktiv dhe nxjerrjes së 

rekomandimeve rreth  aplikimit më të përkushtuar të 

Kodit të etikës për gjyqtarë atij për prokurorë. 

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e gjykatave 

themelore dhe prokurorët e prokurorive  themelore  nga 

të gjitha regjionet  e  Kosovës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në këtë seminar u shtjelluan çështjet e natyrës juridike 

të së drejtës evropiane, burimet e saj, parimet e 

përgjithshme, veçoritë kryesore dhe efekti i kësaj të 

drejte në sistemin kushtetues të Republikës së Kosovës. 

Vëmendja u përqendrua edhe në rolin e shtetit në lidhje 

me Mekanizmin e Stabilizim Asocimit (MSA) ndërmjet 

Kosovës dhe BE-së.  

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët në 

Departamentin e përgjithshëm- divizioni civil të 

Gjykatës së Apelit dhe departamenteve të përgjithshme 

të Gjykatave Themelore. 

 

Seminar: “Ndikimi i të Drejtës së Bashkimit Evropian (BE-së) në Ligjin Vendor” 
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 Tryezë  e punës  - ”Mjetet juridike në 

procedurën penale” 

Më 8 prill 2013, IGJK ka organizuar një tryezë 

diskutimesh ku për temë diskutimi ishin mjetet 

juridike të rregullta dhe të jashtëzakonshme në 

procedurën penale. 

 

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan çështjet rreth 

dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me mjetet 

juridike në procedurën penale të cilat ushtrohen për 

shkak të shkeljeve të kodit penal dhe vërtetimit të 

gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike si dhe 

për mjetet e jashtëzakonshme juridike në procedurën 

penale. Ky trajnim u realizua përmes prezantimeve 

të shkurtra teorike, diskutimit interaktiv dhe 

nxjerrjes së rekomandimeve konkrete rreth aplikimit 

të dispozitave ligjore të lidhura me temat e trajtuara 

me këtë rast.  

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e gjykatave 

themelore si dhe prokurorët e prokurorive  

themelore  nga të gjitha regjionet  e  Kosovës. 

Tryezë  diskutimesh  – ”Përgjegjësia Penale e 

Personave Juridik ” 

Më 11 prill 2013, IGJK ka organizuar një tryezë 

diskutimesh ku janë trajtuar çështjet rreth përgjegjësisë 

penale të personave juridik. 

 

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan temat lidhur me bazën dhe 

kufirin e përgjegjësisë penale të personave juridik, 

përfshirë masat e sigurisë, dënimet dhe sanksionet tjera 

penalo juridike që mund tu shqiptohen atyre. Po ashtu u 

diskutua edhe për përgjegjësinë penale të personave 

përgjegjës të personave juridik si aspekt i veçantë i 

rregulluar me ligj.  

 

Ky trajnim u realizua përmes prezantimeve të shkurtëra 

teorike, diskutimeve dhe nxjerrjes së rekomandimeve 

rreth  aplikimit praktik të Ligjit për Përgjegjësinë Penale 

të Personave Juridik. 

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e gjykatave 

themelore nga regjionet e Kosovës. 
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Takimi me kryetar dhe kryeprokuror  

Më 12 prill 2013, IGJK mbajti tryezë pune me kryetarë të gjykatave 

dhe kryeprokurorët e prokurorive lidhur me diskutimin për 

Komentet e Grupit Punues për Risitë  Kodit të Procedurës Penale të 

Kosovës. 

 

Qëllimi i tryezës ishte prezantimi i komenteve dhe diskutimi lidhur 

me Risitë e Kodit të Procedurës Penale të identifikuara nga grupi 

punues për KPPK, propozimet nga kryetarët e gjykatave dhe 

kryeprokurorët e prokurorive lidhur me risitë e KPPK, plotësimi i 

neneve problematike për zbatim në praktikë si dhe identifikimi i 

çështjeve për trajtim në 

kuadër të trajnimeve për 

KPPK. 

 

Pjesëmarrës në këtë tryezë ishin; Kryeprokurori i Shtetit, Kryetari dhe 

Kryeprokurori i Apelit si dhe kryetar të gjykatave themelore dhe 

kryeprokurorë të prokurorive themelore. 



 

 

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore  

Me 15 prill 2013, IGJK realizoi një trajnim një ditor nga moduli trajnues 

Konventa Evropiane për Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore. 

 

Gjatë trajnimit u vunë në pah konceptet themelore të Konventës Evropiane 

si mekanizëm për balancimin e standardeve ligjore sa i përket lirive dhe të 

drejtave të njeriut dhe efekti i vendimeve të marra për shtetet që janë 

anëtare të Këshillit të Evropës dhe ratifikuese të Konventës. 

Çështjet të cilat janë përfshirë gjatë trajnimit ishin: Roli dhe rëndësia e 

Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg dhe Këshilli i 

Evropës, e drejta për liri dhe siguri  (neni 5 i KELDNJ-së), si dhe u 

shqyrtuan raste nga praktika e Gjykatës në Strasburg ku në fokus ishin 

shkeljet e të drejtave të garantuara me theks të veçantë nga neni 5 i 

konventës. Përfitues të këtij trajnimi ishin kryesisht gjyqtarë nga gjykatat 

themelore të Kosovës. 

 

 

Më 17 prill 2013, IGJK mbajti tryezë diskutimesh lidhur me Risitë e Kodit 

të Procedurës Penale. Tryeza u organizua me qëllim që gjyqtarëve dhe 

prokurorëve tu ofrohet mundësia që të njihen me komentet dhe 

rekomandimet e grupit punues të angazhuar për të identifikuar risitë dhe 

problemet rreth aplikimit të KPPK, me qëllim të zbatimit sa më të mirë të 

dispozitave të tij. Pjesëmarrësit në këtë trajnim mirëpriten sqarimet dhe 

komentet  e  grupit punues, shtruan për diskutim problemet që po hasin në 

zbatimin në praktikë të KPPK dhe morën sqarime shtesë nga ekspertët që 

ishin pjesë e grupit punues për KPPK. 

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin gjyqtarët dhe prokurorët nga 

departamenti për krime të rënda, departamenti i përgjithshëm, si dhe nga 

departamenti për të mitur i Gjykatave Themelore dhe Prokurorive 

Themelore.   

 

 

 

 

Më 18 prill 2013, IGJK ka mbajtur tryezën e punës me temë ”Procedura 

lidhur me pengim posedimin”. Gjatë kësaj tryeze u trajtuan çështjet që 

lidhen me rrjedhën e procedurës lidhur me kontestet e pengim posedimit, 

specifikat e kontesteve nga pengim posedimi, vlerësimi i afatshmërisë së 

padisë, dallimet në mes të drejtës së posedimit dhe posedimit, kushtet për 

mbrojtje nga akti i pengim posedimit dhe aktvendimi me të cilin vendosen 

rastet e pengim posedimit.  

Tryeza u shoqërua me ndarjen e pjesëmarrësve në grupe ku shqyrtuan raste 

të ndryshme nga praktika gjyqësore dhe shkëmbyen përvojat e tyre nga 

regjione të ndryshme.  

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarë nga Gjykata e Apelit - divizioni 

civil, dhe nga Gjykatat Themelore - departamentet e përgjithshme.   

Tryezë diskutimesh -“ Risitë e Kodit të Procedurës Penale të 

Republikës së Kosovës” 
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Tryezë e punës:  “Procedura lidhur me pengim posedimin ” 
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Më 19 prill 2013, IGJK në bashkëpunim me UNDP-Projekti Iniciativa për 

Mbrojtjen dhe Sigurinë e Gruas Plus (WSSI PLUS) realizoi një trajnim një 

ditor me temën e lartcekur. 
 

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

zbatimit të drejtë të dispozitave  të Ligjit mbi Mbrojtjen nga Dhuna në Familje 

me fokus të veçantë në dallimin mes masave të urdhrit për mbrojtje dhe 

mbrojtje emergjente dhe zbatimin e drejtë të këtyre masave.  

 

Gjatë trajnimit u vunë në pah konceptet themelore të këtij ligji dhe akteve tjera 

nënligjore si dhe roli dhe rëndësia e gjithë aktorëve të drejtësisë duke filluar 

nga mbrojtësit e viktimave dhe punëtorët social në propozimin për urdhër 

mbrojtje, gjyqtarit civil në shqyrtimin dhe shqiptimin e masave, kompetencat e 

prokurorit te veprat penale që kryhen në dhunë në familje dhe gjyqtarit penal që 

të shqyrtoj dhe vendos për këto vepra penale.   

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët nga niveli themelorë  

dhe mbrojtësit e viktimave. 

 Trajnim-“Ligji për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje-aktet nënligjore 

bashkëpunimi i akterëve të drejtësisë dhe institucioneve të ndryshme në 

mbrojtje nga dhuna në familje” 

Trajnim - Zhvillimi i Shkathtësive të Përfaqësimit në Gjykim 

Me 19 dhe 20 prill 2013, IGJK në bashkëpunim me Departamentin e 

Drejtësisë së SHBA-ve, Programi OPDAT, në kuadër të Programit të Trajnimit 

të Vazhdueshëm, realizoi trajnimin dy ditorë me temë: “Zhvillimi i 

Shkathtësive të Përfaqësimit në Gjykim”. 

Qëllimi i trajnimi ishte prezantimi dhe aplikimi në praktikë i teknikave më të 

avancuara të përfaqësimit gjatë gjykimit, të cilat tani më kanë zënë vend në 

Kodin e Procedurës Penale. 

Teknikat e programit të prezantuara gjatë trajnimit ishin: fjala hyrëse, marrja në 

pyetje të drejtpërdrejtë, e tërthortë, vënia në dyshim, ri-marrja në pyetje dhe 

fjala përfundimtare. 

Gjatë dy ditë trajnimi pjesëmarrësit përmes punës në grupe kanë prezantuar 

rastin praktik, me ç’rast  kanë demonstruar shkathtësitë e tyre në gjykimin e 

simuluar duke u mbështetur në udhëzimet paraprake të trajnuesve. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët nga Gjykatat Themelore dhe 

prokurorët nga Prokuroritë Themelore të regjioneve të ndryshme.   
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Seminar – ” Ligji për Kompetencat e Zgjeruara për Konfiskimin e Pasurisë se Përfituar me Vepër Penale”  

Më 24 prill 2013, IGJK në bashkëpunim me Ambasadën 

Amerikane, përkatësisht Zyrën Tejoqeanike për 

Zhvillim, Ndihmë dhe Trajnim Prokurorial (OPDAT), ka 

organizuar një seminar me temë “Ligji për Kompetencat 

e Zgjeruara për Konfiskimin e Pasurisë se Përfituar me 

Vepër Penale”.       

 

Gjatë kësaj tryeze u trajtua Ligji për Kompetencat e 

Zgjeruara për Konfiskimin e Pasurisë se Përfituar me 

Vepër Penale, duke përfshirë dispozitat e Kodit Penal të 

Kosovës, Kodit të Procedurës Penale të Kosovës dhe 

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

Shpërlarjen e Parave.  

 

 

 

Gjithashtu u trajtuan çështjet e zbatimit të kompetencave 

të zgjeruara të konfiskimit, kushtet për konfiskimin e 

pasurisë së fituar nga aktivitet kriminal si dhe 

administrimi i pasurisë së konfiskuar, duke përfshirë 

identifikimin dhe ngrirjen e pasurive.  

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e gjykatave 

themelore si dhe prokurorët e prokurorive  themelore  

nga të gjitha regjionet  e  Kosovës. 

 

 

 

Tryezë diskutimesh –“Risitë e  Kodit të Procedurës Penale të Republikës së 

Kosovës” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Më 25 prill 2013, IGJK, organizoi një tryezë diskutimesh, 

ku është trajtuar zbatimi praktik i dispozitave të reja të 

Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

 

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan komentet deh rekomandimet 

e grupit punues i cili kishte për qëllim që të identifikonte 

dispozitat e reja ligjore të KPPK si dhe rekomandimet për 

zbatimin e drejtë në praktikë. Trajnimi u realizua përmes 

diskutimeve interaktive në të cilat u angazhuan 

pjesëmarrësit dhe trajnuesit duke ngritur çështje që lidhen 

me zbatimin praktik për të cilat u dhanë shpjegime të 

nevojshme dhe rekomandime për zbatimin adekuat të 

dispozitave të reja ligjore.   

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e gjykatave 

themelore nga Departamenti i Përgjithshëm, Departamenti 

për Krime të Rënda dhe Departamenti për të Mitur, si dhe 

prokurorët e prokurorive themelore nga të gjitha regjionet 

e Kosovës. 



 

 
Më 26 prill 2013, IGJK ka mbajtur tryezën e 

diskutimeve me temë ”Procedura dhe kompetenca për të 

vendosur lidhur me shpronësimin”. Qëllimi kryesor i 

kësaj tryeze ishte avancimi i njohurive të gjyqtarëve 

lidhur me procedurën dhe kompetencën për të vendosur 

lidhur me çështjet e shpronësimit. 

 

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan çështjet që lidhen me: 

Procedurën dhe kompetencën për të vendosur lidhur me 

çështjet e shpronësimit, caktimi i vlerës së kompensimit 

të pasurisë së shpronësuar me anë të ekspertizës dhe 

vendimet në procedurën e ankimit. U shqyrtuan 

gjithanshëm edhe raste të ndryshme nga praktika 

gjyqësore dhe u shkëmbyen përvoja në mes gjyqtarëve të 

regjioneve të ndryshme për zbatimin unik të zgjidhjeve 

ligjore në fuqi.  

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët në Departamentin 

e përgjithshëm - divizioni civil të Gjykatës së Apelit dhe 

departamenteve të përgjithshme të Gjykatave Themelore. 

        Prill 2013   7 

Tryezë e punës “Procedura dhe kompetenca për të vendosur lidhur me shpronësimin” 

Aktivitetet  nga Programi i Trajnimit për Avancim (PTA) 

Seminar – ” Menaxhimi i Rasteve”  

Më 10 prill 2013, IGJK në bashkëpunim me USAID-Programi për Sundimin Efektiv të Ligjit 

(EROL), ka organizuar një seminar me temë “Menaxhimi i Rasteve”. 

 

Gjatë këtij seminari ekspertë ndërkombëtarë dhe vendorë, prezantuan tema mjaft interesante rreth 

parimeve themelore dhe teknikave kryesore të menaxhimit të rasteve me qëllim të rritjes së 

efikasiteti, efektivitetit dhe transparencës në punën e gjykatave. Gjatë trajnimit u prezantuan dhe 

diskutuan çështjet lidhur me zgjidhjen efikase të rasteve, zvogëlimin e rasteve të pazgjidhura, 

zvogëlimi i vonesës së rasteve, standardizimin e proceduarave për menaxhimin e rasteve, zgjidhjen 

e kontesteve në mënyrë alternative etj. Ky seminar u realizua përmes prezantimeve të shkurtra 

teorike, diskutimit interaktiv dhe nxjerrjes së rekomandimeve rreth  aplikimit të praktikave më të 

suksesshme të menaxhimit të lëndëve. 

 

Përfitues të këtij seminari ishin gjyqtarët e gjykatave themelore si dhe prokurorët e prokurorive  

themelore  nga të gjitha regjionet  e  Kosovës. 



 

Trajnim - Moduli “ E drejta Ekonomike - Mbrojtja e të Drejtave të Konsumatorit”  
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Më 16 prill 2013, IGJK realizoi një trajnim një ditor me 

temë “Mbrojtja e të Drejtave dhe Interesave të 

Konsumatorit” 

Gjatë trajnimit u trajtuan konceptet themelore të Ligjit 

mbi Mbrojtjen e Konsumatorit, standardet dhe praktikat 

më të mira të BE-së lidhur me mbrojtjen e të drejtave 

dhe interesave të konsumatorit gjatë blerjes së mallrave, 

shërbimeve dhe formave tjera në tregun e lirë si dhe 

detyrimet e shitësit, prodhuesit dhe furnizuesit. 

Gjithashtu u trajtuan edhe kushtet e shitjes së mallrave 

dhe ofrimit të shërbimeve, përgjegjësia e shitësit për 

funksionimin e rregullt të sendit të shitur, pasojat e 

mospërmbushjes së detyrimeve të blerësit, llojet e 

ndryshme të kontratave etj. Ky trajnim u realizua përmes 

prezantimeve të shkurtra teorike, diskutimit interaktiv 

dhe nxjerrjes së rekomandimeve rreth  aplikimit të 

praktikave më të mira për mbrojtjen e konsumatorit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët nga 

departamenti për çështje ekonomike të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë. 

Moduli: Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor  

Më 29 prill 2013, IGJK në bashkëpunim me EROL/USAID 

realizoi një trajnim një ditor të radhës nga moduli: Shkrimi 

dhe Arsyetimi Ligjor.   

Qëllimi i këtij trajnimi ishte krijimi i praktikave më të mira 

në drejtim të hartimit dhe arsyetimit të plotë të vendimeve 

gjyqësore për zbatimin e metodave bashkëkohore në 

identifikimin e problemit ligjor (IRAC). 

Me rastin e këtij trajnimi u prezantua dhe u diskutua për 

përmbajtjen dhe rëndësinë e shkrimit dhe arsyetimit ligjor.  

Gjithashtu u vunë në pah të metat sa i përket arsyetimit të 

vendimeve si në lëmitë penale ashtu edhe në ato civile në 

praktikë. Për të evituar këto mangësi dhe me qëllim të  

interpretimit të drejtë të dispozitave është prezantuar metoda 

IRAC (identifikimi i çështjes, identifikimi i rregullit, analiza 

dhe përfundimi) si dhe mënyra e aplikimit të saj në praktikë përmes shembujve hipotetik.   

Përfitues të këtij trajnimi ishin Gjyqtarët nga Gjykata e Apelit. 



Instituti Gjyqësor i Kosovës në saje të bashkëpunimit të 

vazhdueshëm me Akademinë e Drejtësisë së Turqisë, nga 1 deri 

me 5 prill 2013, në Ankara dhe Stamboll të Republikës së 

Turqisë, ka realizuar një seminar në të cilin janë trajtuar çështje 

kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pjesë e këtij 

programi trajnues ishin edhe vizitat studimore në institucionet 

përgjegjëse për zbatimin e ligjeve të kësaj fushe. 

Qëllim i seminarit ishte shkëmbimi i përvojave lidhur me 

strukturën ligjore dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të 

organizuar si dhe diskutimi i metodave, instrumenteve dhe sidave 

gjatë luftimit të këtyre fenomeneve negative për shoqëritë e të dy 

vendeve.  

Në kuadër të këtij seminari janë realizuar një seri e prezantimeve 

mjaft profesionale, komente dhe diskutime për raste praktike, me 

ç’rast u bë edhe një shkëmbim përvojash për tejkalimin e sfidave të paraqitura si dhe u theksua progresi i arritur deri 

me tani në këtë fushë.  

Gjatë këtij programi trajnues, pjesëmarrësit u njoftuan edhe me sistemin gjyqësor turk, me fokus në sistemit e 

drejtësisë penale si dhe historikun e anti-korrupsinonit. Gjithashtu në fokus të prezantimeve ishin metodat e ndjekjes së 

krimit të organizuar, instrumentet dhe teknikat e ndjekjes në luftën kundër korrupsionit si dhe qasja dhe perspektiva e 

prokurorisë dhe njësitit të policisë në lutën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.  

Përmes vizitës së realizuar në Zyrën e Prokurorisë në Sincan të Ankarasë, pjesëmarrësit për së afërmi u njoftuan me 

menaxhimin e sistemit të drejtësisë penale dhe me rolin dhe rëndësinë e prokurorisë në lutë kundër korrupsionit dhe 

krimit të organizuar. Me një rëndësi të veçantë ishte edhe vizita në Laboratorin e Kriminalistikës së Xhandarmërisë në 

Ankara ku pjesëmarrësit patën rastin të shohin funksionimin, strukturën, mbikëqyrjen si dhe menaxhimin dhe procesin 

e çështjeve të zhvilluara me rastin e identifikimit dhe zbulimit të krimeve përmes mostrave të ndryshme të përdorua në 

laboratorë të veçantë në kuadër të departamenteve të kriminalistikes.   

Përfitues të këtij program ishin kryeprokurorë dhe prokurorë nga të gjitha nivelet e prokurorive të Kosovës, drejtori për 

administratë dhe financa i Institutit Gjyqësor të Kosovës, zyrtarë nga Këshilli Prokurorial dhe Prokuroria Speciale e 

Kosovës. 

Mbështetja me kapacitete financiare dhe profesionale të këtij programi u bë nga Akademia e Drejtësisë e Republikës 

së Turqisë dhe TIKA . 
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Aktivitetet tjera 

Seminar mbi Anti-Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar  

(Ankara/Stamboll-Republika e Turqisë) 



Konferenca rajonale “Forcimi i bashkëpunimit në mes të gjyqtarëve që punojnë në lëmin e së drejtës për 

refugjatë – azilit”(Ballkani Perëndimor ) 10-12 prill në Shkup – Maqedoni 

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik e IRJ-Maqedonisë me mbështetjen të TAIEX (fonde të BE-së), më 10, 

11 dhe 12 prill 2013 organizoi një konferencë rajonale mbi "Azilin dhe Migracionin".  

Qëllimi i kësaj konference ishte që nëpërmjet shkëmbimit të përvojave të avancohen njohuritë e zbatuesve të ligjit dhe 

autoriteteve administrative që vendosin në shkallë të parë për të drejtën e azilit dhe azil-kërkuesve. 

Në konferencë, nga Zyra Mbështetëse Evropiane për Azil u prezantua mbështetja e zbatimit të Sistemit të Përbashkët 

Evropian të Azilit dhe përveç prezantimeve të ekspertëve të BE-së, u paraqit edhe një rast studimi i cili u analizua në 

mënyrë aktive dhe u diskutua nga të gjithë pjesëmarrësit. Gjithashtu u mbajt edhe një simulim gjykimi në të cilin 

pjesëmarrësit ishin ndarë në grupe ku secili grup ka luajtur një rol në simulim. 

Kjo konferencë ishte me rëndësi të madhe edhe për zgjerimin e bashkëpunimit ndërkombëtar të gjyqësorit në lëmin 

administrative në mënyrë që të ngritet koordinimi në mes vendeve për përmirësimin e korrikulave të trajnimit në këtë 

fushë, në mënyrë që të ketë praktika të unifikuara gjatë zbatimit të legjislacionit vendor dhe standardeve 

ndërkombëtare në këtë fushë.  

 

Pjesëmarrësit e konferencës prezantuan edhe aspektet e përgjithshme 

të së drejtës së refugjatëve në vendet e tyre dhe çështje nga lëmia e 

trajnimeve në lidhje me azilin dhe migracionin. Po ashtu pjesëmarrësit 

punuan në grupe për të identifikuar praktikat më të mira dhe nevojat e 

përbashkëta për ngritjen e kapaciteteve dhe forcimin e bashkëpunimit 

rajonal gjyqësor në fushën e së drejtës së refugjatëve. 

Në këtë konferencë morën pjesë përfaqësues nga rajoni (IRJ-

Maqedonia, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, 

Mali i Zi dhe Serbia), përkatësisht gjyqtarët që punojnë në lëmin 

administrative dhe përfaqësues të akademive dhe institucioneve 

trajnuese gjyqësore të secilit vend. Pjesë e konferencës ishin edhe 

përfaqësues të Sektorit për Azil të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë, përfaqësues të 

Zyrës së Avokatit të Popullit, përfaqësues të Zyrës së UNHCR-së në Shkup etj. Pjesëmarrës dhe përfitues në këtë 

konference ishin edhe delegacioni i Republikës së Kosovës në përbërje të të cilit ishin pesë gjyqtarë të 

departamenteve për çështje administrative të Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës Themelore në Prishtinë dhe një 

Trajnues gjyqësor nga Instituti Gjyqësor i Kosovës. 

Punëtori e stafit të IGJK-së 

 

Me qëllim të ngritjes së nivelit të udhëheqjes, menaxhimit 

dhe zbatimit më efikas dhe profesional të aktiviteteve të 

IGJK-së, me 10 dhe 11 prill 2013 në Prevallë, është 

mbajtur një tyezë pune ku ka marrë pjesë drejtori dhe stafi 

udhëheqës i departamenteve dhe programeve të IGJK-së.  

Me këtë rast është hartuar korniza e Planit Strategjik të 

IGJK-së për vitet 2013-2016, janë caktuar prioritetet e 

punës për vitin 2013, është finalizuar plani i vlerësimit të 

PTV-së, dhe është diskutuar korniza e Rregullores për 

Botime dhe Hulumtime të IGJK-së. 
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Trajnimi dy ditor: Procedurat e Prokurimit, Menaxhimi i Pasurive si dhe Auditimi i tyre  

Bazuar në objektivat e IGJK-së për përgatitjen 

profesionale të stafit, me 11 – 14 prill 2013 dy zyrtar të 

IGJK-së kanë marrë pjesë në një trajnim dy ditore në 

lidhje me Prokurimin, Menaxhimin e Pasurive dhe 

Auditimi i tyre.  

Gjatë trajnimit janë trajtuar çështje lidhur me; 

planifikimin e prokurimit, llojet e procedurave të 

prokurimit, administrimi i proceduarve, dosja e tenderit, 

specifikimet teknike, menaxhimi i kontratës, vlerësimi, 

inventarizimi dhe tjetërsimi i pasurive, pranimi i mallit, 

procesi i auditimit në prokurim dhe procesi i auditimit në 

menaxhimin e pasurive.  

 

Me një fokus të veçantë janë diskutuar çështjet rreth 

zbatimit praktik të prokurimit, auditimi si proces me 

rëndësi për prokurimin, problemet e prokurimit në  vendin 

tonë si dhe diskutimi për vlerësimin e pasurive kapitale që 

i mban OB, të cilat duhet të identifikohen dhe të 

vlerësohen duke përdorur bazën e duhur për vlerësim.  

Pjesëmarrës në këtë trajnimi përveç menaxherit të 

prokurimit dhe zyrtarit të lartë për buxhet dhe financa të 

IGJK-së ishin edhe zyrtar tjerë nga institucionet e vendit. 

Në fund të trajnimit të gjithë pjesëmarrësve ju shpërnda 

nga një çertifikat për pjesëmarrjen në këtë trajnim. 

 

Programi për praktikantë-studentë të Fakultetit Juridik të Universitetit të 

Prishtinës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Më 14 prill 2013 në IGJK përfunduan praktikën grupi i 

nëntë i praktikantëve - studentë të Fakultetit Juridik të UP

-së. Katër praktikantë gjatë periudhës tremujore ofruan 

mbështetje administrative, në përgatitjen e materialeve të 

trajnimit, përmbledhjen e dokumenteve të ndryshme për 

realizimin e programeve të ndryshme trajnuese të IGJK-

së. Pas përfundimit me sukses të praktikës, Drejtori i 

IGJK-së u shpërndau praktikantëve certifikata.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fillimit të sesioneve trajnues të këtij programi, 

më 15 prill 2013, në IGJK është mbajtur takimi i 

radhës me trajnuesit të cilët e zbatojnë këtë 

program. 

 Organizimi i këtij takimi kishe për qëllim që të 

bëhet unifikimi i çështjeve në grup, të bëhet  

përgatitja e prezantimeve nga ana e trajnuesve në 

frymën e re të Kodit të Procedurës Penale dhe të 

diskutohen çështje për zbatimin e programit në 

praktikë.   

 

Pikat kyçe për të cilat u diskutua në këtë takim 

ishin: 

 

》 Si të aplikohen teknikat e programit NITA; 

》 Cilat janë rregullat e përgjithshme sa u 

përket teknikave; 

》 Cila nga këto teknika ka përparësi ndaj 

tjetrës; 

》 Si të aplikohen teknikat sipas KPPK-së; 

》 Sa ndikojnë këto teknika në tërë procedurën 

penale; 
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Takim me trajnuesit e Programit NITA “Zhvillimi i Shkathtësive Gjyqësore” 

Trajnim i Stafit 

Më 19-22 prill 2013, IGJK në mbështetje të UN 

Women realizoi një tryezë pune për stafin me fokus 

në:  Vlerësimin e Projektit të UN Women – ndikimi 

në cilësinë e programeve trajnuese; Prioritetet 

strategjike të IGJK-së për vitin 2013; Vlerësimin e 

Programit të Trajnimit të Vazhdueshëm dhe 

mekanizmat për hartimin e programit të 

vazhdueshëm; Identifikimi i nevojave për trajnime 

në fushën e barazisë gjinore si dhe publikimet në 

fushën e barazisë gjinore. 

Qëllimi i tryezës ishte që stafi të identifikojë sfidat e 

punës dhe idetë për tejkalimin e tyre, si dhe të hartoj 

dokumente strategjike dhe akte të brendshme që do 

të lehtësojnë në praktikë zhvillimin e aktiviteteve të 

ndryshme për zbatimin e programit të punës. 

Kjo tryezë u kombinua me punë në grupe dhe ide 

kreative lidhur me publikimet e IGJK-së. 

Nga trajnimi i organizuar ata që përfituan ishin tërë 

stafi i IGJK-së. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Me 26 prill 2013, një delegacion nga Këshilli i 

Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial i Republikës së 

Turqisë, nikoqir të Këshillit Gjyqësor të Republikës 

së Kosovës, në kuadër të vizitës së tyre në 

institucionet e drejtësisë së vendit, vizituan edhe 

Institutin Gjyqësor të Kosovës. 

 

Pjesëmarrës të delegacionit ishin Presidenti i Zyrës/

dhomës së Parë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe 

Prokurorial, anëtarë të kësaj zyre si dhe përfaqësues 

të drejtësisë së Republikës së Turqisë. 

Qëllimi i vizitës ishte njohja me veprimtarinë e 

IGJK-së si dhe thellimi reciprok i raporteve në 

sistemin e drejtësisë. 

 

Delegacioni u prit nga Drejtori i IGJK-së z. Lavdim 

Krasniqi, nga Drejtoresha për Administrate dhe 

Financa si dhe nga Udhëheqësi i Programit të 

Trajnimit Fillestar. 

 

 

 

Drejtori i IGJK-së i njoftoi mysafirët me funksionet, 

strukturën organizative dhe veprimtarinë e IGJK-së. 

Gjatë takimit u diskutua lidhur me çështjet e 

trajnimit gjyqësor, praktikën gjyqësore, reformat në 

sistemin e drejtësisë dhe bashkëpunimin me 

institucionet ndërkombëtare të trajnimit, në veçanti 

atë me Akademinë e Drejtësisë së Republikës së 

Turqisë. Gjithashtu pati diskutime për çështjet me 

interes nga ana e delegacionit turk. 

 

Përfaqësues të delegacionit u shprehen të gatshëm 

të vazhdojnë përkrahjen dhe bashkëpunimin e 

mëtutjeshëm ne lëmin e gjyqësisë me qëllim të 

shkëmbimit të përvojave të mira. 
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Vizita e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial të Republikës së Turqisë në Institutin 

Gjyqësor të Kosovës 



Më 29-30 prill 2013, në Budvë të Malit të Zi, u mbajt 

konferenca përmbyllëse lidhur me Projektin” 

Bashkëpunimin Regjional në Çështjet Penale: 

Fuqizimi i kapaciteteve në luftën kundër krimit 

kompjuterik“. Kjo konferencë u mbështet nga projekti 

i përbashkët i  Bashkimit Evropian dhe Këshillit të 

Evropës-“CyberCrime@IPA”.  

 

Qëllimi i projektit 32 muajsh ishte fuqizimi i 

kapaciteteve të institucioneve të vendeve të Ballkanit 

Perëndimor dhe Turqisë, për bashkëpunim efektiv 

regjional në luftimin e krimit kompjuterik.  

Në ditën e parë të konferencës pjesëmarrësit patën 

rastin të vlerësojnë të arriturat e projektit, të 

diskutojnë për mundësinë e shfrytëzimit dhe 

promovimit të mjeteve të zhvilluara në mbështetje të 

projektit, si dhe diskutuan për mundësitë për 

avancimin e bashkëpunimit regjional dhe për hapat e 

ardhshëm në mënyrë që të sigurohet qëndrueshmëria e 

projektit. Në këtë kuadër u aprovua Raporti  

Vlerësues i ekspertëve për gjendjen dhe progresin e 

arritur në vendet përfituese gjatë periudhës së 

implementimit të projektit.  

Në ditën e dytë të konferencës, më 30 prill 2013, u 

nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit për 

funksionimin e Qendrës Regjionale për Trajnime 

Gjyqësore në fushën e Krimit Kibernetikë, të 

themeluar me seli në Zagreb të Kroacisë.  

 

Ky memorandum u nënshkrua nga udhëheqësit e 

qendrave trajnuese dhe përfituese të projektit si: 

Kroacia, Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Serbia, 

Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi dhe Turqia. Me 

këtë rast u aprovua Plani i Punës së Qendrës 

Regjionale për Trajnime Gjyqësore për Krimin 

Kibernetikë për vitin 2013/2014.  

 

Republika e Kosovës në këtë konferencë u përfaqësua 

nga zyrtarë nga, Instituti Gjyqësor i Kosovës, 

Ministria e Drejtësisë-Departamenti për Bashkëpunim 

Juridik Ndërkombëtarë, Policia e Kosovës-

Departamenti kundër Krimit të Organizuar/Sektori për 

Hetimin e Krimit Kompjuterik, dhe zyrtarë nga 

MZHE, Departamenti i Postë Telekomunikimit dhe 

Teknologjisë Informative. 

 

        Prill 2013   14 

Konferencë Përmbyllëse „Prioritetet Strategjike për Bashkëpunimin Regjional kundër Krimit 

Kompjuterik“  



 

Me 29.04.2013 Komisioni për Buxhet dhe Financa i Kuvendit të Republikës së Kosovës  shqyrtoi raportin 

financiar të Institutit Gjyqësor të Kosovës  për vitin 2012.  

 

Drejtori i  Institutit Gjyqësor të Kosovës  prezantoi një përmbledhje të shkurtër  në lidhje me aktivitetet  e 

zhvilluara, buxhetin e IGJK-së dhe shpenzimet e krijuara në  këtë vit.  Pas prezantimit të raportit financiar 

si  dhe pas pyetjeve dhe sqarimeve të bëra nga anëtarët e komisionit raporti  u përkrah  dhe u aprovua për 

miratim në Kuvend  
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Shqyrtimi i raporti financiar të Institutit Gjyqësor të Kosovës për vitin  2012 nga Komisioni për 

Buxhet dhe Financa i Kuvendit të Republikës së Kosovës 

Shqyrtimi i raportit vjetor  të Institutit Gjyqësor  të Kosovës për vitin  2011 nga Komisioni për 

Legjislacion i Kuvendit të Republikës së Kosovës  

Me 29.04.2013 Komisioni për Legjislacion i Kuvendit të Republikës së Kosovës  shqyrtoi raportin vjetor të 

Institutit Gjyqësor të Kosovës  për vitin 2012.  

 

Drejtori i  Institutit Gjyqësor të Kosovës  prezantoi një përmbledhje të shkurtër  në lidhje me aktivitetet  e 

zhvilluara, të arriturat dhe sfidat  e IGJK-së për  vitin 2012. Me këtë rast  Komisioni e  vlerësoi  raportin  të 

kompletuar mirë dhe si një pasqyrë e përgjithshme  për të gjitha aktivitetet brenda vitit  ku edhe e përgëzoi  

Institutin për punën e bërë  gjatë këtij viti. Pas pyetjeve dhe sqarimeve të bëra,  raporti  u përkrah  nga 

anëtaret e komisionit dhe u aprovua për miratim në Kuvend. 

 


