
 

BULETINI 
 

 

 

Ne nuk bëjmë drejtësi 

Ne e bëjmë drejtësinë më të mirë 

               Përmbajtja 

 

 
    Aktivitetet nga Programi         

  i Trajnimit të Vazhdueshëm 

(PTV) 

 

     Aktivitetet  nga Programi  

i Trajnimit për Avancim                   

(PTA) 

 

Aktivitetet tjera 

 

 

Adresa: Lagjja e Spitalit    

Rr.“Muharrem Fejza” p. n. 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

infokji@rks-gov.net 

http://igjk.rks-gov.net  

 

Qershor 2013 Nr. 6 



 

           1 

Trajnime për Risitë e Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës 

Me 3, 5, 10 dhe 14 qershor 2013, IGJK ka realizuar 

sesione trajnuese ku është trajtuar zbatimi praktik i 

dispozitave të reja të Kodit të Procedurës Penale të 

Republikës së Kosovës. 

Gjatë këtyre sesioneve trajnuese u trajtuan komentet dhe 

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. 

Trajnimet u realizuan 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 në këto sesione trajnuese ishin: gjyqtarë nga 

Gjykata e Apelit, Gjykatat Themelore, si dhe prokurorët e 

Prokurorive Themelore nga të gjitha regjionet e Kosovës.   

Me 4 qershor 2013, IGJK ka organizuar një tryezë diskutimesh nga lëmia penale 

në temën “Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale”. 

Gjatë trajnimit të realizuar gjyqtarët dhe prokurorët patën mundësi që të njihen me 

bashkëkryerjen dhe marrëveshjen për të kryer vepër penale, shtytja dhe ndihma.  

 

Njëkohësisht në këtë trajnim u trajtua edhe bashkimi kriminal, kufijtë e 

përgjegjësisë penale dhe ndëshkimi për bashkëpunim. Trajnimin e përshkoj trajtimi 

i rasteve nga praktika dhe shkëmbimi i përvojave me qëllim të eliminimit të 

dilemave 

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e gjykatave dhe prokurorët e nivelit 

themelore nga të gjitha regjionet e Kosovës. 

 

Tryezë diskutimesh “Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale” 

    Aktivitetet nga Programi  i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) 



Me 6 dhe 7 qershor 2013, IGJK në bashkëpunim me 

Shoqërinë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar 

(GIZ) organizuan trajnimin dy ditor me temën e 

lartpërmendur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive të 

pjesëmarrësve në lidhje me  Ekstradimin, 

Marrëveshjet e ratifikuara dhe normat juridikisht të 

detyrueshme të së drejtës ndërkombëtare.    

Gjatë këtij trajnimi ekspertët ndërkombëtarë 

prezantuan dhe diskutuan për Ligjin për 

Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtarë në çështjet 

penale, nocionet dhe zbatimi i bashkëpunimit juridik 

ndërkombëtarë mbi bazë të Traktateve dhe 

Konventave si dhe Ekstradimi për dhe nga Kosova.  

 

 

 

Gjithashtu u prezantua edhe Projekti i Binjakëzimit 

(BE), organizimi i ndihmës së ndërsjellë, detyrat dhe 

përgjegjësitë organizatave për bashkëpunim Juridik si;  

Eurojust, EJN, Europol, Interpol, ICC, ICITY dhe 

ICTR.  

Trajnimi u përshkua nga trajtimi i rasteve praktike dhe 

shkëmbimi i përvojave ndërmjet trajnuesve dhe 

pjesëmarrësve.  

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin: Gjyqtarë të 

Gjykatave Themelore nga të gjitha regjionet e 

Kosovës, prokurorë nga Prokuroria Speciale e 

Kosovës si dhe hetues nga Dogana e Kosovës.  

 

 

Trajnim: “Instrumentet Ligjore Evropiane për Bashkëpunim Ndërkufitar në rastet e Krimit të 

Organizuar dhe Korrupsionit (Bashkëpunimi Gjyqësor në Çështjet Penale)” 
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Tryezë diskutimesh -  Moduli: Lufta kundër Korrupsionit 

Me 11 qershor  2013, IGJK ka organizuar një tryezë diskutimesh ku janë trajtuar çështje të ndryshme që 

lidhen me veprimet dhe luftën kundër korrupsionit. 

Gjatë kësaj tryeze u diskutuan tema si; korniza legjislative në luftimin e korrupsionit, ligjet në fushën e 

prokurimit, agjencionet për zbatimin e ligjit kundër korrupsionit, strategjitë dhe taktikat hetimore të rasteve me 

elemente korruptive. 

 

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. 
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Tryezë pune: Fitimi i Pronësisë në bazë të ndërtimit në tokën e huaj dhe me parashkrim fitues   

Me 12 qershor 2013, IGJK ka mbajtur tryezën e 

punës me temën  “Fitimi i Pronësisë në bazë të 

ndërtimit në tokën e huaj dhe me parashkrim fitues”. 

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan çështjet në lidhje me 

ekzistimin dhe rregullimin ligjor të të drejtës së 

ndërtimit sipas të drejtës pozitive, mënyrën e 

themelimit të një të drejte të tillë, përmbajtjen dhe 

efektet juridike të së drejtës së ndërtimit. Gjithashtu u 

trajtua fitimi i pronësisë në mënyrë origjinare dhe 

kushtet për fitimin e pronësisë në bazë të parashkrimit 

fitues.   

Kjo tryezë 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. 

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin gjyqtarët e divizionit 

civil të gjykatave themelore nga të gjitha  regjionet e 

Kosovës.  

Moduli – Krimi Kibernetikë 

Me 19-20 qershor 2013, IGJK ka mbajtur trajnimin dy 

ditor me temë “ Krimi Kibernetikë”. Qëllimi kryesor i 

këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive të gjyqtarëve 

për trajtimin e rasteve rreth krimit kibernetikë.  

 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet lidhur me 

identifikimi i dispozitave ligjore vendore dhe 

ndërkombëtare që kanë të bëjnë me krimin kibernetikë, 

veprat penale të krimit kibernetikë si dhe elementet dhe 

provat elektronike. Me këtë rast gjyqtarët patën 

mundësi të marrin informacione si të trajtohen rastet e 

krimin kibernetikë, cilat ligje dhe teknologji mund të 

zbatohen, si mund të ndërmerren masa urgjente dhe 

efikase dhe si të realizohet një bashkëpunim i gjerë 

ndërkombëtar. 

 

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin gjyqtarët e Gjykatave 

Themelore nga regjioni i Prizrenit dhe i Mitrovicës. 

 

 

 

 

 



 

 

Me 24 qershor 2013, IGJK ka realizuar një trajnim një ditor për 

gjyqtarët nga divizioni i kundërvajtjes me temë: Aksidentet në 

Komunikacionin Rrugor. 

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

zbatimit të drejtë të dispozitave të Ligjit për Komunikacionin Rrugor.   

Gjatë këtij trajnimi u trajtua dhe u diskutua për aksidentet në 

komunikacionin rrugor, anashkalimin si shkak të aksidentit, 

ndëshkueshmërinë si dhe aplikimi i drejtë i nenit 352 të Ligjit për 

Komunikacionin Rrugor.  

Me rastin e trajtimit të Ligjit për Siguri në Komunikacionin Rrugor u 

vunë në pah edhe mangësitë e tij, sidomos mos harmonizimi i këtij ligji 

me Ligjin mbi Kundërvajtjet dhe direktivat e Bashkimit Evropian, 

gabimet terminologjike, mos harmonizimi i ndëshkimeve në raport me 

rrezikshmërinë e kundërvajtjes së kryer si dhe mungesa e shumë masave 

e ndëshkuese për kundërvajtjet e parapara me ligj. 

Nga pjesëmarrësit e trajnimit u kërkuan sqarime sa i përket kërkesës për 

fillimin e procedurës në raste kur kërkesa paraqitet për një person 

ndërkaq kontribues në shkaktimin e aksidentit me një përqindje të 

caktuar janë edhe të tjerët. Për këto dhe dilemat tjera trajnuesit ofruan 

rekomandimet dhe zgjidhjet e tyre.  

 

Në pjesën e pasdites gjyqtarët pjesëmarrës të ndarë në grupe patën rastin 

që përmes ushtrimit praktik të demonstrojnë njohuritë e tyre në nxjerrjen 

e aktvendimit  me masën apo sanksionin penal ndaj kryesit të 

kundërvajtjes sipas Ligjit për Siguri në Komunikacionin Rrugor.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e divizionit të kundërvajtjes nga 

gjitha Gjykatat Themelore të Kosovës. 

 

IGJK me 24 qershor 2013 në Pejë ka mbajtur tryezën e diskutimeve me 

temën: ”Shkrimi dhe arsyetimi ligjor”. Kjo tryezë u përkrah nga USAID–

Programi për Sundimin Efektiv të Ligjit dhe kishte për qëllim kryesor 

avancimin e njohurive të gjyqtarëve në lëmin e zbatimit praktik të 

metodave bashkëkohore të shkrimit dhe arsyetimit ligjor në zgjidhjen e 

çështjeve ligjore. 

 

Gjyqtarët pas kësaj tryeze do të jenë në gjendje të aplikojnë 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 logjike dhe të përgjegjshme. Në fokus të tryezës 

ishte metoda IRAC (shkurtes në anglisht) e cila paraqet një proces 

analitik katër-hapësh, aplikimin e kësaj metode në rastet praktike 

gjyqësore. Tryeza u shoqërua me shqyrtimin e rasteve praktike dhe 

zgjidhjen e detyrave të caktuara nga kjo lëmi.  

Kjo  tryezë ishte regjionale dhe përfitues ishin gjyqtarët e Gjykatave 

Themelore të Regjionit të Pejës, Gjakovës dhe Prizrenit. 
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Aksidentet në Komunikacionin Rrugor 

 

Tryezë e diskutimeve:  “Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor” 
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Tryezë e diskutimeve “ Veprat penale kundër të drejtave të votimit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me 25 qershor 2013, IGJK ka mbajtur tryezën e 

diskutimeve me temën e lartpërmendur. Qëllimi kryesor i 

kësaj tryeze ishte avancimi i njohurive të gjyqtarëve 

lidhur me identifikimin e elementeve kualifikuese të 

veprave penale kundër të drejtave të votimit.  

Gjatë kësaj tryeze  u trajtuan çështjet në lidhje me veprat 

penale kundër të drejtave të votimit si;  format e 

paraqitjes, elementet kualifikuese, rëndësia dhe pesha e 

këtyre veprave penale. Gjithashtu u trajtuan edhe risitë e 

këtyre veprave penale sipas Kodit Penal të Kosovës, në 

veçanti ato që kanë të bëjnë me cenimin e të drejtës për 

të kandiduar, kanosjen e kandidatit, keqpërdorimin e 

detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve, dhënien ose marrjen e 

ryshfetit në lidhje me votim si dhe pengimin e procesit të 

votimit. Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin gjyqtarët e 

Gjykatave Themelore nga regjioni i Mitrovicës, 

Gjakovës dhe  regjioni i Gjilanit. 

Tryezë e diskutimeve “  Bashkëndërgjyqësia dhe ndërhyrësit”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me 26 qershor 2013, IGJK ka mbajtur tryezën e 

diskutimeve me temën e lartpërmendur. Qëllimi i kësaj 

tryeze ishte krijimi i praktikave më të mira në drejtim të 

zbatimit të drejtë të dispozitave ligjore të LPK- së të cilat 

kanë të bëjnë me bashkëndërgjyqësinë dhe ndërhyrjen. 

 

Gjatë kësaj tryeze  u trajtuan çështjet si; llojet e 

bashkëndërgjyqësisë, pjesëmarrja e personave të tretë në 

procesin kontestimor, emërimi i paraardhësit juridik si dhe 

njoftimi i personit të tretë për procesin gjyqësor. Tryeza u 

realizua përmes diskutimeve interaktive lidhur me temat e 

trajtuara. Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin gjyqtarët e 

divizionit civil nga Gjykatat Themelore nga të gjitha 

Regjionet e Kosovës. 



Nga 24 deri më 27 qershor IGJK në bashkëpunim me 

projektin BE- KE KMOM-MPB (Fuqizimi i 

institucioneve në luftë kundër trafikimit me qenie 

njerëzore dhe dhunës në familje) mbajti një tryezë 

diskutimesh me temën e lartpërmendur.  

 

Gjatë  kësaj tryeze katër ditore u trajtuan tema si; 

Konventa e KB kundër krimit të organizuar 

transnacional, Traktatet ndërkombëtare dhe korniza e BE

-së lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore, 

Bashkëpunimi ndërkombëtarë, Menaxhimi i rasteve të 

trafikimit, Trajtimi i informatorëve, Mbikëqyrja e 

aktiviteteve ndërkufitare dhe bashkëpunimi rajonal 

policor, Teknikat e marrjes në pyetje si dhe Hetimi 

financiar mbi trafikimin me qenie njerëzore. Në ditën e 

katërt të këtij trajnimi u realizua  një simulim gjykimi në 

të cilën u angazhuan të gjithë pjesëmarrësit e trajnimit.  

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët dhe prokurorët e 

nivelit themelor nga të gjitha regjionet  e  Kosovës,  

pjesëtarë nga Policia e Kosovës si dhe nëpunës nga  

Agjencia për Sekuestrimin dhe Konfiskimin e Pasurive 

(MD). 
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Tryezë diskutimesh -“ Instrumentet Ligjore për Trafikimin me Qenie Njerëzore dhe Bashkëpunimi 

Ndërkombëtar “ 

Trajnim: “Zhvillimi i shkathtësive në Gjykim” 

Me 28 dhe 29 qershor 2013, IGJK në bashkëpunim me 

Departamentin e Drejtësisë së SHBA-ve, Programi 

OPDAT, realizoi trajnimin dy ditorë me temë “Zhvillimi 

i Shkathtësive të Përfaqësimit në Gjykim”. Qëllimi i 

trajnimi ishte zhvillimi i shkathtësive praktike të 

përfaqësimit gjatë gjykimit, teknika të cilat tani më kanë 

zënë vend në Kodin e Procedurës Penale të Kosovës. 

Temat e prezantuara gjatë trajnimit ishin: fjala hyrëse, 

marrja në pyetje e drejtpërdrejtë, marrja në pyetje e 

tërthortë, vënia në dyshim, ri-marrja në pyetje dhe fjala 

përfundimtare.  

 

Gjatë  këtij trajnimi,  pjesëmarrësit përmes punës në 

grupe patën rastin të punojnë lidhur me një rast praktik 

dhe të prezantojnë pjesë të caktuara, me 

ç’rast  demonstruan shkathtësitë e tyre gjyqësore 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.   



Me 3 qershor 2013, IGJK në kuadër të programit të trajnimeve për 

stafin administrativ te gjykatave dhe prokurorive ka realizuar ciklin e 

parë të trajnimit nga moduli për bashkëpunëtorët profesional. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që bashkëpunëtorëve profesional t’iu 

ofrohen njohuri më të detajuara për veprimtarinë e tyre profesionale në 

sistemin gjyqësor dhe prokurorial dhe krijimi i praktikave më të mira në 

drejtim të bashkëpunimit me gjyqtarë dhe prokurorë.  

Gjatë trajnimit është diskutuar 

për rolin e bashkëpunëtorëve 

profesional në sistemin 

gjyqësor dhe prokurorial, 

rëndësinë e pavarësisë së gjyqësorit, standardet ndërkombëtare për statusin e 

bartësve të funksionit të judikaturës, pavarësinë dhe paanësinë e gjyqësorit si 

dhe raportet në mes të organeve të judikaturës dhe pushtetit legjislativ dhe 

ekzekutiv.  

Përfitues ishin bashkëpunëtorët profesional të gjykatave dhe prokurorive të 

Kosovës.    

 

 

 

Me 19 qershor 2013, IGJK ka realizuar një trajnim një ditor nga 

moduli: Procedura e Kundërvajtjes.   

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

të zbatimit të procedurës kundërvajtëse ndaj të rriturve dhe ndaj të 

miturve.   

 

Gjatë këtij trajnimi u diskutua në rreth temave si; baza ligjore për 

fillimin dhe zhvillimin e procedurës kundërvajtëse, veprat 

kundërvajtëse, ndëshkueshmëria dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me 

pezullimin dhe ndërprerjen e procedurës kundërvajtëse, masat për 

sigurimin e pranisë së të 

pandehurit në procedurën 

kundërvajtëse, marrja në pyetje e të pandehurit dhe dëshmitarëve, këqyrja e 

vendit dhe ekspertimi, marrja e përkohshme e sendeve, seanca verbale si dhe 

aktvendimi në procedurën kundërvajtëse. 

Me këtë rast u trajtua edhe procedura kundërvajtëse ndaj të miturve, mënyra e 

përfaqësimit të tyre në gjykatë dhe subjektet tjera të involvuara në këtë 

procedurë. Gjyqtarët pjesëmarrës gjatë këtij trajnimi patën rastin që përmes 

një rasti hipotetik të demonstrojnë njohuritë e tyre në nxjerrjen e aktvendimit 

me masën apo sanksionin penal ndaj të miturit si kryes i kundërvajtjes. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin kryesisht gjyqtarët fillestar të divizionit të 

kundërvajtjes nga gjitha Gjykatat Themelore të Kosovës. 
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 Moduli për bashkëpunëtor profesional te gjykatave dhe prokurorive 

Aktivitetet  nga Programi i Trajnimit për Avancim (PTA) 

Moduli: Procedura e Kundërvajtjes  



 Të Drejtat e Njeriut dhe Trajnimi për Profesionistë Ligjor 

Me 18 dhe 19 qershor 2013 në Strasburg të Francës është zhvilluar Konferenca me titull “Çështje të 

Ndërlidhura me të Drejtat e Njeriut dhe Trajnimi për Profesionistë Ligjor”. Kjo konferencë u 

organizua nga Këshilli i Evropës, përkatësisht Programi HELP i cili si qëllim kryesor ka mbështetjen 

e ngritjes së kapaciteteve në zbatim të trajnimeve për të drejtat e njeriut. 

 

Temat e trajtuara në këtë konferencë ishin; bashkëpunimi në organizim të trajnimeve për profesionistë 

ligjor lidhur me Konventën Evropiane për Liritë dhe të Drejtat Themelore të Njeriut, bashkëveprimi 

ndërmjet kurrikulave trajnuese lidhur me të drejtat e njeriut, perspektivat e përfshirjes së të drejtave të 

njeriut në kurrikulat trajnuese, iniciativat ndërkombëtare për trajnimin e profesionistëve ligjor, 

burimet e hapura trajnuese për profesionistë ligjorë dhe kurrikulat model në lëmin e trajnimeve për të 

drejtat e njeriut.   

 

Në këtë konferencë morën pjesë përfaqësues të institucioneve kombëtare të trajnimit për gjyqtarë, 

prokurorë dhe profesionistë tjerë ligjorë nga 47 vendet anëtare të Këshillit të Evropës. Pasi që Kosova 

ende nuk është shtet anëtar i Këshillit të Evropës, në këtë konferencë IGJK është ftuar në cilësi të 

vëzhguesit dhe u përfaqësua nga drejtori Lavdim Krasniqi. 

 

Përvojat dhe rekomandimet e kësaj konference janë burim i rëndësishëm në përcaktimin e përmbajtjes 

dhe metodologjisë së programeve trajnuese për të drejtat e njeriut të cilat aplikohen nga IGJK. 
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Aktivitetet tjera 

Provimi Përgatitor 

Me 22 qershor 2013, IGJK organizoi Provimin 

Përgatitor me shkrim për gjeneratën e pestë të 

kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë në 

Programin e Trajnimit Fillestar i cili u mbajt në 

Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në 

Vushtrri.  

 

Provimit i janë nënshtruar 146 kandidatë prej tyre 

94 për gjyqtar dhe 52 për prokuror.  

 

Përzgjedhja e grupit të provimit nga i cili kanë dal 

pyetjet për provimin me shkrim është bërë në 

mënyrë të rastësishme nga ana e kandidatëve. 

Provimi Përgatitor është administruar nga IGJK 

dhe gjatë gjithë kohës është monitoruar nga 

përfaqësues ndërkombëtarë nga OSBE-ja dhe 

EROL-i, ndërsa siguria është ofruar nga personeli 

i AKSP-së. 

 


