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Forcimi i Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar 

Me 2, 3, 9 dhe 10 shtator 2013, IGJK në bashkëpunim  me Projektin e 

Binjakëzimit, i financuar dhe  menaxhuar nga zyra e Bashkimit Evropian 

në Kosovë, realizoi një trajnim dy ditor me prokurorët e caktuar si koor-

dinatorë të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar. 

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

bashkëpunimit ndërkombëtar në çështjet e ekstradimit dhe hetimeve të 

përbashkëta rreth krimit të organizuar dhe ngrirjes së aseteve. 

Gjatë trajnimit nga ekspertët ndërkombëtar u prezantua dhe u diskutua 

për  parimet themelore të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në rastet e 

ekstradimit, specifikën e këtyre rasteve dhe rasteve të krimit të organi-

zuar. Gjithashtu në fokus ka qenë edhe ngrirja e aseteve,  marrëveshjet 

mes shteteve për ndarjen e aseteve, mundësia e ekipeve të përbashkëta 

hetimore, video konferencat, kanalet  dhe rrjetet e komunikimit dhe 

kriteret për kërkesat lidhur me ndihmën juridike në këto raste.   

Pas përfundimit të trajnimit, prokurorët e caktuar si persona kontaktues 

për çështjet e Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar kanë realizuar takime 

regjionale me ekspertët ndërkombëtar me qëllim të koordinimit dhe bash-

këpunimit në lidhje me rastet aktuale. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin prokurorët e caktuar si persona kontaktues 

në çështjet e Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar dhe zyrtarët policor 

nga Zyra Koordinuese në mes policisë vendore dhe ndërkombëtare. 

Më 12 Shtator 2013, IGJK ka organizuar një tryezë diskutimesh 

me temë “Dënimet dhe matja e dënimeve” 

Gjatë kësaj tryeze u diskutuan çështjet si; dënimet kryesore, 

plotësuese dhe alternative, rregullat e përgjithshme për matjen e 

dënimit duke përfshirë shkallën e përgjegjësisë penale, motivet e 

kryerjes se veprave penale, sjelljet e mëparshme të kryesit të 

veprës penale  si dhe rrethanat tjera që ndikojnë në caktimin e 

lartësisë së dënimit.  

Në fokus të kësaj 

tryezës ishte dallimi 

në mes të dënimeve 

kryesore nga ato plotësuese, dënimeve plotësuese nga ato alternative 

dhe anasjelltas, rëndësia e shqiptimit të dënimeve si dhe zbatimi i 

dispozitave që kanë të bëjnë me shqiptimin e dënimeve. Trajnimi u 

realizua përmes prezantimeve të shkurtra teorike, diskutimit të 

shembujve nga praktika me qëllim të  unifikimit të politikës ndësh-

kimore. Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e gjykatave the-

melore si dhe prokurorët e prokurorive  themelore  nga të gjitha reg-

jionet  e  Kosovës. 

Tryezë diskutimesh nga moduli “Dënimet dhe matja e dënimeve” 

    Aktivitetet nga Programi  i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) 



Më 13-14 dhe 16-17 shator 2013, IGJK në bash-

këpunim me UNWOMEN, ka realizuar dy sesione 

trajnuese dy ditore nga fusha për të drejtat e njeriut 

dhe barazia gjinore. Në këto trajnime janë diskutuar 

temat e modulit “Të drejtat e njeriut dhe barazia gji-

nore – instrumentet ndërkombëtare”, si dhuna në fa-

milje dhe çështjet kryesore procedurale si dhe çështjet 

pronësore dhe të trashëgimisë.  

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që pjesëmarrësit ti zhvil-

lojnë 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 dre-

jtave të tyre. 

Në këtë trajnim u identifikuan vështirësitë që gjykatat 

dhe institucionet e tjera relevante po hasin në praktikë 

me rastin e vendosjes lidhur me rastet e kërkesave për 

urdhër mbrojtjeje emergjente dhe urdhër mbrojtjeje, 

mungesa e fondeve për të ofruar shërbime adekuate 

për viktimat e dhunës në familje. Po ashtu gjatë këtyre 

tryezave përmes rasteve nga praktika u nxorën konk-

luzione dhe rekomandime për adresimin e çështjeve 

problematike dhe plotësimeve në kornizën ligjore me 

qëllim të eliminimit të zbrazëtive juridike dhe ngritjen 

e mekanizmave të tjerë të nevojshëm. 

 

Përfitues në këtë trajnim ishin gjyqtarët e gjykatave 

themelore, mbrojtës të viktimave, zyrtar nga Qendra 

për Pune Sociale, zyrtar nga Polica e Kosovës, avokat 

dhe përfaqësues nga Agjencioni i OKB nga regjioni i 

Gjilanit dhe Gjakovës, përfshirë Dragashin.  

Trajnim për Barazinë Gjinore- “Të drejta e njeriut dhe barazia gjinore –instrumentet ndërkombëtare, 

çështjet pronësore dhe trashëgimisë 
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Trajnim:  “Mjetet e sigurimit të ekzekutimit të kontratës (reale dhe personale)” 

IGJK me 19 shtator 2013 ka mbajtur trajnimin në 

temën: “Mjetet e sigurimit të ekzekutimit të kontratës 

(reale dhe personale)”.  

Në këtë trajnim  u trajtuan çështjet ka të bëjnë lidhur 

me kuptimin e mjeteve për sigurimin e ekzekutimit të 

kontratës, llojet e tyre, mjetet personale si dhe mjetet 

reale për sigurimin e ekzekutimit të kontratës. 

Gjerësisht u trajtua zbatimi i drejt i dispozitave të Ligjit 

të ri për Marrëdhëniet e Detyrimeve dhe dispozitave 

tjera në fuqi lidhur me kaparin, kaucionin si dhe 

mjeteve për sigurimin personal të ekzekutimit të kon-

tratës siç është pendimi, kushti penal dhe dorëzania.  

 

Fokusi i këtij trajnimi ishte që gjyqtarët e të gjitha niv-

eleve të avancojnë njohuritë e tyre për çështjen e kon-

tratave me theks të posaçëm për mjete e sigurimit të 

ekzekutimit të kontratave sidomos pas hyrjes në fuqi të 

ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve. 

 

Trajnimi u realizua përmes diskutimeve interaktive dhe 

rasteve praktike.Përfitues ishin gjyqtarët e departa-

menteve të përgjithshme-divizioneve civile në të gjitha 

Gjykatat Themelore dhe gjyqtarët në Dhomën e Veqant 

të Gjykatës Supreme të Kosovës. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGJK me 26-27 shtator 2013 në kuadër të Programit Trajnues për Avancim (PTA) ka mbajtur trajnimin 

dyditor në temën:“E drejta administrative”. Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive te gjy-

qtarëve në departamentin administrativ të Gjykatës Themelore në Prishtinë dhe Gjykatës së Apelit në 

lëmin e gjyqësisë administrative. Gjatë kësaj tryeze u shtjelluan çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e 

vendimeve përfundimtare administrative, nga lëmia e tatimit dhe prokurimit, kontestet nga marrëd-

hëniet e punës dhe konflikti administrativ  në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.  

 

Me këtë rast u trajtuan edhe dilemat dhe mosharmonia e dispozitave ligjore të Ligjit për Procedurën 

Administrative dhe ato që përmban Ligji për Konfliktet Administrative lidhur me çështjet e përmendura 

si dhe evitimi i tyre.  

Përfitues ishin gjyqtarët e departamenteve administrative në Gjykatën Themelore të Prishtinës dhe 

Gjykatës së Apelit të Kosovës. 
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Trajnim: Moduli - E Drejta Administrative 

Aktivitetet  nga Programi i Trajnimit për Avancim (PTA) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me 29-31 gusht 2013, IGJK në bashkëpunim me OSBE realizoi punëtorinë për stafin e IGJK-së me temën: Arti i 

Shkrimit të Propozimit dhe Planet Efektive të Monitorimit dhe Vlerësimit.  

 

Punëtoria u realizua në dy pjesë: në pjesën e parë u trajtuan aspektet e “Artit të Shkrimit të Propozimit”, ndërsa 

pjesa e dytë në fokus kishte “Planet Efektive të Monitorimit dhe Vlerësimit”. 

 

Pjesa e parë kishte për qëllim avancimin e njohurive të stafit  në: të kuptuarit e propozimit, identifikimi i pjesëve 

kyçe të një propozimi për kërkim të fondeve, të mësuarit e rregullave të arta të shkruarjes së propozimeve, të kuptu-

arit e shkathtësive dhe hapave që nga një ide të gjenden fonde nga donatori për financim të projektit/idesë së tillë. 

Ndërsa në pjesën e dytë temat që u trajtuan ishin: menaxhimi i bazuar në rezultate, arsyet e monitorimit dhe 

vlerësimit të performancës si proces i rëndësishëm për të matur rezultatet e suksesit apo dështimit për të përfituar 

mbështetjen e donatorit, si dhe të mësuarit e teknikave për ndërtimin e një sistemi për monitorim dhe vlerësim në 

IGJK. Punëtoria u zhvillua me diskutime inter-aktive, analizë të shembujve të ndryshëm dhe punë në grupe ku rezul-

tat i të cilave ishin përpilimi dhe prezantimi i tri koncept propozimeve për kërkimin e fondeve.  

Përfitues të kësaj punëtorie ishin stafi i IGJK-së. 

 

 

 

Me 6 dhe 7 shtator 2013, IGJK në bashkëpunim me OSBE-në, 

ka mbajtur një punëtori dy ditore për trajnimin e trajnuesve me 

temë “Ndihma logjistike, planifikimi dhe teknikat e 

mësimdhënies efektive”.  

 

Gjatë kësaj  punëtorie intensive dy – ditore, pjesëmarrësve iu 

ofrua trajnim lidhur me metodat e planifikimit dhe teknikat e 

mësimit për ofrimin e trajnimeve sa më efektive. Pjesëmarrësve 

iu prezantuan ‘Doracaku për Trajnues’ dhe materiale tjera si një 

asistencë për organizimin, planifikimin dhe ofrimin e trajnimeve.  

 

Sesionet e kësaj punëtorie ishin si në vazhdim: teknikat inter-

aktive të trajnimit, përgatitja dhe planifikimi logjik, shkathtësitë teknike dhe praktike, dhe përgjegjësia e trajnuesit. 

Pastaj pjesëmarrësve iu ofruan temat për trajnimet për 2013 - 2014 ku iu kërkua që të përgatisin planin e trajnimeve 

dhe strukturën e prezantimit (duke përdorë metodat inter-aktive të trajnimit).Përfitues të kësaj punëtorie ishin tra-

jnuesit aktual të IGJK-së dhe trajnuesit e rinj të cilët do të mbajnë trajnime në të ardhmen për IGJK-në.    
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Aktivitetet tjera 

 Trajnim i stafit: Arti i Shkrimit të Propozimit dhe Planet Efektive të Monitorimit dhe Vlerësimit 

 

Trajnimi i Trajnuesve të IGJK-së 
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Në kuadër të bashkëpunimit institucional në mes të Instituti 

Gjyqësor të Kosovës dhe Akademisë së Drejtësisë të 

Republikës së Turqisë, një delegacion në përbërje të 

Kryetarëve të Gjykatave, Kryeprokurorëve të Prokurorive të 

Republikës së Kosovës duke përfshirë Kryetarin e Gjykatës 

Supreme dhe Kryeprokurorin e Shtetit dhe përfaqësues të lartë 

të IGJK-së nga data 09 deri 14 shtator 2013 kanë realizuar 

një program trajnimi në institucionet e sistemit të drejtësisë në 

Turqi, në fokus të të cilit është menaxhimi. 

 

Qëllimi i këtij programi ka qenë që pjesëmarrësit të njihen me 

përvojat e menaxhimit të gjykatave, prokurorive dhe institucioneve tjera të drejtësisë të Republikës së Turqisë 

lidhur me menaxhimin e institucioneve që ata drejtojnë dhe mundësitë e bartjes së përvojave në sistemin gjyqësor 

të Republikës së Kosovës. 

Gjatë këtij programi pjesëmarrësit u pritën nga udhëheqësit e Gjykatës Kushtetuese, Akademisë së Drejtësisë, 

Ministrisë së Drejtësisë, Këshillit të Lartë të Gjyqtarëve 

dhe Prokurorëve, Presidenca e Gjykatës së Kasacionit, 

Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Gjykatës së 

Kasacionit, Qendra Kombëtare e Sistemit Informativ të 

Drejtësisë si dhe institucione tjera të Republikës së 

Turqisë. 

Në të gjitha këto takime u shpreh nevoja për intensifikim 

e bashkëpunimit ndërinstitucional si dhe u shfaq 

gatishmëria e përfaqësuesve të Republikës së Turqisë për 

mbështetje të vazhdueshme në ngritjen e kapaciteteve 

profesionale të gjyqtarëve, prokurorëve, kandidatëve për 

këto funksione si dhe zyrtarëve të sistemit të drejtësisë në 

Kosovë. 

Me ftesë të Instituti Gjyqësor të Kosovës një delegacion në 

përbërje të gjyqtarëve dhe përfaqësues të Akademisë së 

Drejtësisë së Republikës së Turqisë nga data 30 shtator deri 

më 03 tetor 2013 po zhvillojnë një vizitë në Kosovë. 

Kjo vizitë realizohet në kuadër të bashkëpunimit institucional 

në mes Institutit Gjyqësor të Kosovës dhe Akademisë së 

Drejtësisë të Republikës së Turqisë, me qëllim të ngritjes së 

bashkëpunimit dhe shkëmbimit të përvojave në fushën 

gjyqësore e prokuroriale. 

 

Gjatë vizitës ky delegacion përveç Institutit Gjyqësor të 

Kosovës do të pritet edhe nga Kryetari i Gjykatës Supreme të 

Kosovës, përfaqësues të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Këshillit Prokurorial të Kosovës, Ministrisë së Drejtësisë 

si dhe do të realizojnë vizita në gjykata me qëllim të njohjes me kushtet dhe sistemin e punës.  

Program Trajnimi për Kryetarët e Gjykatave dhe Kryeprokurorët e Prokurorive të Republikës së Kosovës 

(09-14 shtator, Turqi) 

“Vizitë e delegacionit të gjyqtarëve dhe përfaqësuesve të Akademisë së Drejtësisë nga Republika e Turqisë 

në Institutin Gjyqësor të Kosovës”  


