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Trajnime për Kodin e Procedurës  Penale të Kosovës  

IGJK në fillim të vitit 2013 ka hartuar Planin 

Afatshkurtër lidhur për Trajnimet për KPPK. Bazuar në 

këtë plan, me 7, 8, 16, 24 dhe 30 maj, janë realizuar disa 

sesione trajnuese me temë “Risitë e Kodit të Procedurës 

Penale të Kosovës”. 

 

Gjatë këtyre sesioneve trajnuese janë diskutuar risitë e 

KPPK-së, si dhe janë prezantuar rekomandimet dhe 

komentet e grupit punues të angazhuar për identifikimin e 

sfidave rreth aplikimit praktik të KPPK, me ç’rast janë 

dhënë sqarime për shumë nene të këtij kodi.  

Pjesëmarrësit në këto trajnime patën rastin që të 

parashtrojnë dilemat e tyre për dispozitat përkatëse dhe 

njëkohësisht të marrin sqarime shtesë sa i përket mënyrës 

së zbatimit të KPPK. 

 

Përfitues të këtyre trajnimeve kryesisht ishin gjyqtarë dhe 

prokurorë nga departamenti i përgjithshëm, departamenti 

për krime të rënda dhe departamenti për të mitur i 

Gjykatave dhe Prokurorive Themelore, por në disa raste 

morën pjesë edhe bashkëpunëtorë profesionale të 

gjykatave dhe prokurorive.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me 14 maj 2013, IGJK realizoi një trajnim një ditor nga 

moduli trajnues për KEDNJ. 

Gjatë seminarit 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. Fokusi kryesor gjatë këtij trajnimi ishte në 

trajtimin e nenit 6 paragrafi 2 dhe 3 si dhe nenit 8 

paragrafi 2 i KEDNJ – së. Me këtë rast u shqyrtuan disa 

raste nga praktika e Gjykatës në Strasburg ku në fokus 

ishin shkeljet e të drejtave të garantuara me theks të 

veçantë nga neni 6 dhe 8 i Konventës. Përfitues të këtij 

trajnimi ishin gjyqtarë nga gjykatat themelore të 

Kosovës. 

Seminar - Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (KEDNJ) - cikli i 

dytë 

    Aktivitetet nga Programi  i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) 



Me 15 maj 2013, IGJK ka organizuar një simulim gjykimi nga lëmia civile me temë “Servitutet Reale dhe 

Personale”. 

 

Trajnimi u realizua përmes një simulimi të gjykimit, me ç’rast pjesëmarrësit patën rastin të përfitojnë njohuri 

praktike për servitutet reale dhe personale në kuptim të Ligjit të Kosovës për Pronësinë dhe të Drejtat tjera 

Sendore. Me këtë rast u demonstrua praktikisht se si të bëhet dallimi i vërtetimit të së drejtës së servitutit dhe 

konstituimit të tij, mënyrat e krijimit dhe të humbjes përkatësisht shuarjes së servitutit, si dhe mënyrat e 

mbrojtjes së të drejtës së servitutit. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët nga divizioni civil të Gjykatave Themelore nga të gjitha regjionet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulim gjykimi Servitutet (reale dhe personale) 
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Tryezë pune me ekspertë -  “Sfidat e Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve” 

Më 17 maj 2013, IGJK ka mbajtur tryezën e diskutimeve 

me temë ”Sfidat e Ligjit për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve - LMD”. Qëllimi kryesor i kësaj tryeze ishte 

avancimi i njohurive të gjyqtarëve lidhur me zbatimin e 

drejtë të dispozitave ligjore të LMD-së të cilat kanë të 

bëjnë me parashkrimin dhe pavlefshmërinë e kontratave.  

 

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan çështjet që lidhen me 

parashkrimin, pavlefshmërinë absolute dhe relative të 

kontratave, zgjidhjen e problemeve ligjore dhe praktike të 

parashkrimit, afatin e parashkrimit, ndaljen dhe 

ndërprerjen e tij. Gjithashtu u trajtua edhe e drejta e të 

dëmtuarit për të kërkuar shpërblim dhe mundësia e 

kompensimit të kërkesës së parashkruar. Gjatë trajnimit u 

shqyrtuan dhe diskutuan disa raste të veçanta nga 

praktika gjyqësore. 

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët në Divizionin 

Civil të Gjykatës së Apelit dhe departamenteve të 

përgjithshme të Gjykatave Themelore. 
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Punëtori: “E Drejta për Drejtësi dhe Ballafaqim me të Kaluarën në Kosovë” 

Me 17 maj 2013, Instituti Gjyqësor i Kosovës dhe 

Qendra për Hulumtim, Dokumentim dhe Publikim 

(CRDP) organizuan një punëtori me temën e 

lartpërmendur. 

Në hapje të kësaj punëtorie z. Lavdim Krasniqi, 

Drejtor i Institutit Gjyqësor të Kosovës theksoj  se 

“IGJK në mbështetje të organizatave të ndryshme 

ndërkombëtare ka arritur të ofrojë ekspertizë të 

vlefshme në ngritje të kapaciteteve të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve, me theks të veçantë në tema specifike”. 

 

Me këtë rast, ambasadori i Holandës në Kosovë, z. 

Robert Bosch u shpreh se “Ata që kanë pasur të kaluar 

të vështirë, që kanë qenë cak i dhunës, padrejtësive të 

mëdha, për ta ballafaqimi me të kaluarën nuk është i 

lehtë”. 

 

Çështjet kryesore që u diskutuan gjatë kësaj punëtorie 

në panel ekspertësh dhe grupe pjesëmarrësish ishin 

sfidat në luftë kundër mos ndëshkueshmërisë – në 

kontekst të shembujve ndërkombëtarë (Guatemala) 

dhe shembullit të Kosovës.  

 

Në cilësi të ekspertëve, në këtë punëtori ishin; z. 

Carlos Castesana-Fernandez, prokuror pranë Gjykatës 

Supreme në Spanjë, z. Besim Kelmendi, prokuror i 

Prokurorisë Speciale të Kosovës, Katja Dominik, 

gjyqtare e EULEX-it, Erik Larson prokuror i EULEX-

it dhe Jonathan Sisson këshilltar rajonal për ballafaqim 

me të kaluarën nga Zvicra.  

Pjesëmarrës të kësaj tryeze ishin gjyqtarë dhe 

prokurorë nga nivele të ndryshme si dhe stafi nga 

IGJK, CRDP dhe zyra e Prokurorit të Shtetit. 

Seminar: Forcimi i Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Më 13-14, dhe 20-21 maj 2013, IGJK në bashkëpunim  

me Projektin e Binjakëzimit i financuar dhe  

menaxhuar nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë 

realizoi dy trajnime dy ditore me dy grupe të 

pjesëmarrësve (gjyqtarë, prokurorë dhe zyrtarë policor) 

me temë “Forcimi i Bashkëpunimit Juridik 

Ndërkombëtar”  

Qëllimi i këtyre trajnimeve ishte krijimi i kontakteve 

dhe pikave kontaktuese (zyrtarët ndërlidhës) nga 

Kosova, për çështje të Bashkëpunimit Juridik 

Ndërkombëtar. 

Gjatë këtyre trajnimeve, ekspertët ndërkombëtar 

prezantuan dhe diskutuan funksionimin e 

bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, stadi aktual dhe ai 

ku duhet të jetë në të ardhmen. Me këtë rast janë vënë 

në pah organizatat siç janë EUROPOL, EUROJUST 

dhe Rrjeti Evropian Gjyqësor të cilat janë krijuar me 

qëllim të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar  mes 

shteteve. Gjithashtu u prezantuan edhe pengesat e 

bashkëpunimit në vitet e para të konsolidimit të këtyre 

organizatave dhe zhvillimet që kanë ndodhur së fundmi 

në këtë kontest. Me rastin e këtyre trajnimeve nga 

Drejtori i Sektorit për Bashkëpunim Ndërkombëtar në 

Policinë e Kosovës   janë dhënë informata edhe sa i 

përket organizatave tjera siç janë FRONTEX, SELEC 

dhe CEPOL në të cilat Policia e Kosovës përmes 

EULEX-it ka bashkëpunim ndërkombëtar. 

Pjesëmarrësit në këto trajnime treguan gatishmërinë e 

tyre në vënien e kontakteve dhe kyçjen e Kosovës në 

këto organizata me qëllim të ofrimit apo kërkimit të 

ndihmës juridike në rastet kur kryesit gjenden jashtë 

territorit të Kosovës apo anasjelltas. Pas përfundimit të 

trajnimeve pjesëmarrësit e caktuar si persona 

kontaktues për çështjet e Bashkëpunimit Juridik 

Ndërkombëtar kanë realizuar takime regjionale me 

qëllim të koordinimit dhe konsolidimit të pikave 

kontaktuese për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët 

e caktuar si persona kontaktues në çështjet e 

Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar dhe  zyrtarët 

policor nga Zyra Koordinuese në mes policisë vendore 

dhe ndërkombëtare (ILECU). 



 

 

Më 20 dhe 21 maj 2013, IGJK ka mbajtur një trajnim dyditorë me 

temë ”E drejta trashëgimore”. Qëllimi kryesor i kësaj tryeze ishte 

avancimi i njohurive të gjyqtarëve lidhur me bazat e thirrjes në 

trashëgimi, transaksionet midis të gjallëve si dhe zbatimi i drejtë i 

dispozitave të Ligjit për Trashëgimin.  

 

Gjatë këtij trajnimi, përmes ligjërimit dhe analizës së rasteve nga 

praktika gjyqësore u trajtuan çështjet që lidhen me bazat e thirrjes në 

trashëgimi dhe transaksionet midis të gjallëve. Ishte vlerësim i 

përgjithshëm se rregullimi i çështjeve trashëgimore në momentin e 

tanishëm në Kosovë gjenden në një fazë tejet të rëndësishme të 

zhvillimit të tyre. Problematike këtë fushë të së drejtës e bënë  

ekzistimi i relikteve të së drejtës zakonore në jetën e përditshme 

juridike në disa rajone me pak të zhvilluara të Kosovës, ekzistimi edhe 

më tutje i pasurisë së përbashkët të familjeve të mëdha në fshat dhe 

çështjet e avancimit të së drejtës së femrës për të trashëguar.  

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët në Divizionin Civil të Gjykatës 

së Apelit dhe departamenteve të përgjithshme të Gjykatave Themelore. 

 

 

 

Më 22 maj 2013, IGJK ka organizuar një tryezë diskutimesh ku për 

temë diskutimi ishin veprat penale kundër jetës dhe trupit. 

 

Gjatë kësaj tryeze u diskutuan çështjet rreth veprave penale si vrasja, 

vrasja e rëndë dhe llojet tjera të veprave penale, me qëllim të  

identifikimit të  problemeve  dhe sfidave të cilat shfaqen në praktikë.  

 

Me këtë rast u theksua se jeta dhe trupi i njeriut paraqesin vlera të 

veçanta shoqërore për çka ekziston interesi individual dhe shoqëror i 

mbrojtjes.  

 

Mbrojtja e jetës së njeriut ka karakter absolut  dhe se veprat penale 

kundër jetës janë veprat penale më të rënda sepse ato cenojnë të drejtën 

për të jetuar si një e drejtë themelore, e cila njëkohësisht është e 

garantuar edhe me kushtetutë edhe me akte ndërkombëtare. Trajnimi u 

përshkua nga trajtimi i rasteve praktike dhe shkëmbimi i përvojave 

ndërmjet trajnuesve dhe pjesëmarrësve me qëllim të eliminimit të 

dilemave. 

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e gjykatave themelore si dhe 

prokurorët e prokurorive  themelore  nga të gjitha regjionet  e  

Kosovës. 
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Tryezë pune:  “E Drejta Trashëgimore” 

 

Tryezë diskutimesh -’’ Vepra penale kundër jetës dhe trupit ’’ 

 



 

        Maj 2013   5 

Tryezë e diskutimeve  “Shkrimi dhe arsyetimi ligjor” 

Më 28 maj 2013, IGJK ka mbajtur tryezën e diskutimeve 

me temën: ”Shkrimi dhe arsyetimi ligjor”. Kjo tryezë u 

përkrah nga USAID–Programi për Sundimin Efektiv të 

Ligjit. 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 çështje të ndryshme gjatë procesit të 

vendimmarrjes. 

 

Në këtë tryezë u trajtuan temat lidhur me metodën IRAC 

e cila paraqet një proces analitik katër-hapësh, aplikimin 

e kësaj metode në rastet praktike gjyqësore. Gjyqtarët 

pas kësaj tryeze do të kenë mundësinë të zhvillojnë një 

formë të shkrimit dhe arsyetimit ligjor e cila promovon 

një metodë të mendimit të qartë, logjik dhe një formë të 

shprehjes verbale dhe me shkrim e cila mbështet 

përfundimet në një mënyrë të respektueshme dhe të 

përgjegjshme.  

Tryeza u shoqërua me shqyrtimin e rasteve praktike dhe 

zgjidhjen e detyrave të caktuara nga kjo lëmi.  

 

Kjo tryezë ishte e karakterit regjional dhe përfitues ishin 

gjyqtarët e Gjykatave Themelore të Regjionit të 

Prishtinës dhe Mitrovicës. 

 

 

Tryezë pune:  “Vazhdimi dhe pushimi i së drejtës prindërore” 

Më 29 maj 2013, IGJK ka mbajtur tryezën e diskutimeve 

me temë ”Vazhdimi dhe pushimi i së drejtës prindërore”. 

Qëllimi kryesor i kësaj tryeze ishte avancimi e 

shkathtësive të gjyqtarëve lidhur me zbatimin e drejtë të 

dispozitave ligjore në fuqi lidhur me vazhdimin dhe 

pushimin e së drejtës prindërore.  

 

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan çështjet që lidhen me 

procedurën e vazhdimit dhe pushimit të së drejtës 

prindërore, heqjen dhe kthimin e së drejtës prindërore dhe 

dhënien e lejes për lidhjen e martesës. Gjithashtu u trajtua 

në detale e drejta prindërore si tërësi rregullash juridike 

me të cilat rregullohen marrëdhëniet midis fëmijëve dhe 

prindërve, midis të adoptuarit dhe adoptuesit, midis të 

afërmeve dhe ndaj personave tjerë në gjini.  

 

U shqyrtuan edhe disa raste nga praktika gjyqësore mes 

tyre edhe një rast tipik nga Gjykata Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut në Strasburg. 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët në departamentet e 

përgjithshme të Gjykatave Themelore dhe zyrtarët e 

Qendrave për Punë Sociale. 

 

 



Më 29 maj 2013, IGJK në bashkëpunim me USAID/

EROL–Programi për Sundimin Efektiv të Ligjit realizoi 

një trajnim një ditor nga moduli Shkrimi dhe Arsyetimi 

Ligjor.   

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte krijimi i praktikave më të 

mira në drejtim të hartimit dhe arsyetimit plotë të 

vendimeve gjyqësore përmes zbatimit të metodës IRAC 

në identifikimin e çështjes, ligjit të aplikueshëm, 

analizën si dhe konkluzionin lidhur me zbatimin e ligjit 

gjate marrjes se vendimeve. 

 

 

 

 

 

 

 

Me rastin e këtij trajnimi u prezantuan 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 

është prezantuar metoda IRAC (identifikimi i çështjes, 

identifikimi i rregullit, analiza dhe përfundimi) dhe 

mënyra e aplikimit të saj në praktikë përmes shembujve 

hipotetik. 

 

Nga rastet e prezantuara si në civile ashtu edhe në penale 

pjesëmarrësit vlerësuan dobishmërinë e kësaj metode e 

cila ndihmon në organizimin e punës dhe identifikimin e 

problemit ligjor. Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët 

nga Gjykatat Themelore të regjionit të Gjilanit dhe 

Ferizajt. 
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Moduli: Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor 



 

Tryezë e pune:  “Mjetet provuese dhe marrja e provave” 
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Më 30 maj 2013, IGJK ka mbajtur tryezën e punës me 

temë ”Mjetet provuese dhe marrja e provave”. Qëllimi 

kryesor i kësaj tryeze ishte ngritja e shkathtësive të 

gjyqtarëve lidhur me zbatimin e drejtë të dispozitave të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore – LPK lidhur me 

mjetet provuese dhe marrjen e provave. 

 

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan çështjet që lidhen me 

problemet ligjore dhe praktike lidhur me mjetet provuese 

dhe marrjen e provave sipas LPK-së, roli dhe rëndësia e 

mjeteve provuese, llojet e mjeteve provuese, barra e të 

provuarit në procedurën kontestimore dhe sigurimi i 

provave. Pjesëmarrësit analizuan raste të ndryshme nga 

praktika gjyqësore si dhe punuan në grupe të ndara 

detyra të përzgjedhura nga ekspertët.  

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët në departamentet 

e përgjithshme të Gjykatave Themelore. 

 

 

 

 

Seminar: “Bashkëpunimi gjyqësor në çështjet penale në Bashkimin Evropian”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Më 30-31 maj 2013, IGJK në bashkëpunim me 

Institutin Evropian për Administratë Publike/Qendra 

Evropiane për Gjyqtarë dhe Avokat-EIPA, financuar 

nga Ministria e Punëve të Jashtme të Luksemburgut dhe 

Shkolla e Magjistraturës e Republikës së në Shqipërisë, 

organizuan seminarin dy ditor me temë: “Bashkëpunimi 

Juridik Ndërkombëtar në Çështjet Penale në Bashkimin 

Evropian”i cili u mbajt në Tiranë.  

Qëllimi i këtij seminari ishte intensifikimi i 

bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në çështjet penale 

në Bashkimin Evropian, njohja e vendimeve penale të 

huaja në bazë të Konventës Evropiane për vlefshmërinë 

ndërkombëtare të vendimeve penale si dhe informimi 

mbi zhvillimet e fundit të politikave të BE-së në këtë 

fushë. 

Gjatë  këtij seminari u diskutua për procesin e 

tranzicionit gradual nga regjimi klasik i ndërsjellë i 

ndihmës juridike (MLA) drejt instrumenteve të njohjes 

reciproke (MR) dhe zhvillimet e fundit në legjislacionin 

dhe praktikën gjyqësore, çështjet ndër-kufitare, 

transmetimi mbledhja dhe pranueshmëria e provave.  

Sesione të veçanta iu dedikuan Urdhrit Evropian për 

Ngrirje, Urdhrit Evropian të Provave dhe Urdhrit 

Evropian të Hetimeve, organet e BE-së, agjencitë dhe 

rrjetet (EUROPOL, EUROJUST, EJN), në mbështetje të 

bashkëpunimit në çështjet penale dhe se si ato 

ndërveprojnë me strukturat e tjera rajonale dhe 

kombëtare gjyqësore. Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin 

gjyqtarë nga Gjykata Supreme, Apelit dhe Themelore të 

Kosovës si dhe gjyqtare e prokurorë nga Shqipëria. 

 



Më 23 maj 2013, IGJK në bashkëpunim me USAID/EROL realizoi trajnimin 

nga moduli trajnues me temë “Komunikimit”  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte ngritja e shkathtësive të komunikimit efektiv dhe 

të qartë, përdorimi i metodave të ndryshme të komunikimit, bartja e plotë e 

informatës dhe krijimi i praktikave më të mira të komunikimit për të 

promovuar ofrimin e shërbimeve gjyqësore efikase, efektive dhe 

transparente.  

Në këtë trajnim u prezantuan dhe u 

diskutua për elementet, mënyrat, 

metodat dhe format e komunikimit 

si brenda ashtu edhe jashtë 

gjykatës, në funksion të përmirësimit të imazhin e gjykatës.  

Gjatë këtij trajnimi u përdoren edhe raste studimi, me ç’rast pjesëmarrësit 

patën rastin që të japin opinionet e tyre lidhur me çështjet e komunikimit.   

Përfitues të këtij trajnimi ishin kryesisht gjyqtarët dhe prokurorët e rinj nga 

Gjykatat dhe Prokuroritë Themelore, si dhe bashkëpunëtorë profesional nga 

Prokuroria Speciale e Kosovës. 

 

 

 

Më 27 maj 2013, IGJK në bashkëpunim me USAID/EROL realizoi një 

trajnim një ditor nga moduli: “Praktika e Gjykimeve” me ç’rast është 

simuluar një gjykim lidhur me një rast hipotetik nga lëmia penale.   

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

organizimit të punës, menaxhimit të seancave gjyqësore dhe gjykimit të 

drejtë. 

Me rastin e këtij trajnimi është prezantuar një rast studimor që ka pasur të 

bëjë me vepër penale të vrasjes së rëndomtë ku prokurori dhe i pandehuri 

kanë arritur marrëveshjen për pranimin e fajësisë dhe çështja i është 

paraqitur gjykatës.  

Pjesëmarrësit të ndarë në rolin e gjyqtarit, prokurorit dhe avokatit mbrojtës 

kanë simuluar gjykimin në këtë 

çështje. Prokurori dhe avokati mbrojtës duke paraqitur argumentet e tyre 

lidhur me rastin konkret se marrëveshja është lidhur konform dispozitave 

ligjore dhe pastaj edhe gjyqtari në marrjen e vendimit dhe argumentet në 

çka e mbështet vendimin për lejimin apo mos lejimin e marrëveshjes.  

Gjatë këtij simulimi janë vënë në pah edhe provat e pranueshme dhe të 

papranueshme si dhe argumentet për përjashtimin e provave.   

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e rinj nga Gjykatat Themelore nga 

gjitha regjionet e Kosovës. 
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Seminar – “Komunikimi”  

Aktivitetet  nga Programi i Trajnimit për Avancim (PTA) 

Moduli: Praktika e Gjykimeve - penale  



 

 Punëtori - “Identifikim i nevojave për trajnim të gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur me  krimet e rënda” 

Më 8 maj 2013, IGJK në bashkëpunim me OSBE-në 

realizoi një punëtori me qëllim të identifikimit të nevojave 

për trajnim të gjyqtarëve dhe prokurorëve  në kuadër të 

Departamenteve për Krime të Rënda në kuadër të 

gjykatave dhe prokurorive si dhe Prokurorisë Speciale. 

 

Gjatë punëtorisë pjesëmarrësit u njoftuan lidhur me 

Programin e Punës së IGJK-së për vitin 2013, përkatësisht 

trajnimet e lëmisë penale relevante për Departamentin e 

Krimeve të Rënda, si dhe u diskutua lidhur me zbatimin e 

formave më efektive të trajnimeve për gjyqtarë dhe 

prokurorë. 

 

 

 

 

 

Me qëllim të identifikimit të nevojave për trajnime, 

pjesëmarrësit u ndanë në grupe punuese, diskutuan lidhur 

me nevojat për trajnime. Me këtë rast ata identifikuan 

çështjet problematike në praktikën gjyqësore nga kjo 

fushë, dhe hartuan listën me tema për trajnime, përfituesit 

dhe rekomanduan format më të dobishme për organizimin 

e trajnimeve nga kjo fushë.  

Pjesëmarrës në punëtori ishin kryetarë të gjykatave, 

kryeprokurorë, gjyqtarë dhe prokurorë nga Departamenti 

për Krime të Rënda, prokurorë nga Prokuroria Speciale e 

Kosovës dhe EULEX, zyrtar nga Policia e Kosovës, si 

dhe përfaqësues nga OSBE dhe IGJK. 
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Aktivitetet tjera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim dhe me përkrahjen financiare të DEUTSCH STIFTUNG FUR 

INTERNATIONALE RECHTLICHE ZUSAMMENARBEIT (IRZ), prej datës 12 deri 16 maj 2013 

organizoi një vizitë studimore në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) dhe në Këshillin e 

Evropës në Strasburg. Delegacioni i vizitës përbëhej prej pesë trajnues të IGJK-së në mesin e tyre gjyqtarë, 

prokurorë dhe zyrtarë të IGJK-së (Drejtori i IGJK-së, Zëvendës-Kryeprokurorja e Prokurorisë 

Speciale, një Gjyqtar i Gjykatës Themelore, një Prokuror i Prokuroris Themelore dhe një Trajnues i 

përhershëm i IGJK-së ).  

Vizita kishte për qëllim avancimin e përmbajtjes së kurrikulave dhe metodologjisë së trajnimeve për 

Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (KEDNJ) dhe 

legjislacionin tjetër për të drejtat e njeriut të cilat janë pjesë e programeve të IGJK-së.  

Delegacioni së pari zhvilloi vizitë në Këshillin e Evropës ku u takua me zyrtar të lartë me të cilët u diskutua 

lidhur me hapat që duhet të ndërmerren nga organet gjyqësore të Kosovës në përgatitje të kapaciteteve për 

të përmbushur kriteret dhe standardet që kërkohen nga KE, para anëtarësimit.  

Me dobi të veçantë ishin takimet e realizuara me gjyqtarë dhe profesionist nga Shqipëria të punësuar në 

Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ). Gjatë prezantimit të tyre u theksuan veçoritë 

kryesore të punës së GJEDNJ-së përmes të gjitha rasteve që i referohen Shqipërisë duke i zbërthyer ato 

sipas neneve dhe protokolleve të KEDNJ-së. Gjithashtu u prezantua puna e GJEDNJ-së në vitet e fundit, 

përfshirë sfidat që e shoqëruan atë si dhe u prezantua në detale obligimet e shteteve anëtare të KE-së në 

procesin e përmbarimit të aktgjykimeve të GJEDNJ-së përmes disa rasteve tipike që kishin të bëjnë me 

Shqipërinë.  

Përveç takimeve, trajnuesit e IGJK-së përcollën edhe një 

rast gjykimi të zhvilluar në Dhomën e Madhe të GJEDNJ-

së. Ky rast u përcoll me interesim mjaft të madh sepse 

vendim që do të nxirret do të ketë efekte edhe për shtetet 

tjera anëtare-palë të KEDNJ-së.  

Mjaft me vlerë ishte edhe prezantimi i gjyqtares së 

GJEDNJ-së nga Gjermania e cila shpjegoi rastet më të 

komplikuara që ka vendosur GJEDNJ lidhur me shtetet e 

ndryshme siq janë rastet nga Britania e Madhe, Franca, 

Italia, Ukraina, Kosova, etj.  

Pjesëmarrësit e kësaj vizite patën rastin të vizitojnë dhe 

bibliotekën e GJEDNJ-së, me ç’rast drejtoresha e sajë shpjegoi në detale punën dhe të arriturat e kësaj 

bibloteke, mënyrat e klasifikimit të librave, publikimet dhe revistat tjera që gjenden në bibliotekë.             
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Vizitë studimore në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) dhe në Këshillin e 

Evropës në Strasburg – Francë ( 12 - 16 maj 2013 ) 



 

 

 

Me 24 maj 2013, në kuadër të koordinimit dhe bashkëpunimit të rregullt, IGJK organizoj takimin e 

radhës me kryetarë të gjykatave themelore.  

 

Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi i pjesëmarrjes së gjyqtarëve dhe stafit gjyqësor në aktivitetet e 

IGJK-së si dhe vlerësimi i nevojave për trajnime në të ardhmen. 

 

Në këtë takim u prezantuan listat e aplikuesve dhe të ftuarve për trajnimet në vijim deri në muajin 

korrik të këtij viti, me ç’rast kryetarët shprehen gatishmëri për avancim të këtij bashkëpunimi dhe 

konfirmuan përkushtimin për të qenë pjesë e vlerësimit të drejtë të nevojave në takimet me gjyqtarë 

të cilat IGJK pritet ti zhvillojë gjatë muajit qershor 2013.  

 

Pjesëmarrës të këtij takimi ishin kryetari i Gjykatës së Apelit, kryetarë të Gjykatave Themelore, 

Drejtori dhe stafi i IGJK-së.  

 

 

Takimin me kryetarë të gjykatave 
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