
 

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  

 

 

Tetor 2013 Nr. 10 



 

           1 

Trajnim: “Azili dhe Vendosja e Statusit të Refugjatit – Standardet Ndërkombëtare dhe Legjislacioni në fuqi në 

Kosovë” 

IGJK me 08-09 tetor 2013 në kuadër të Programit për Trajnimin e Vazhdueshëm (PTV) ka mbajtur trajnimin dyditor 

në temën: “Azili dhe Vendosja e Statusit të Refugjatit – Standardet Ndërkombëtare dhe Legjislacioni në fuqi në 

Kosovë”. Gjatë këtij trajnimi u shtjelluan çështjet që kanë të bëjnë me Mbrojtjen ndërkombëtare të refugjatëve, rolet 

dhe përgjegjësit e subjekteve përkatëse (OKB, Shtetet, Organizatat Rajonale si BE, KE etj) dhe korniza 

ndërkombëtare juridike dhe zbatimi i saj. Gjithashtu u trajtuan tema si; kategoria e personave nën mbrojtje 

ndërkombëtare, përkufizimi i refugjatit, përcaktimi i statusit të refugjatëve, standardet e pranimit të refugjatëve dhe 

zgjidhjet e qëndrueshme të problemeve të tyre.  

 

Në trajnim u shtruan për diskutim shumë shembuj nga 

praktika duke komentuar ato përmes një debati aktiv dhe 

duke shqyrtuar dispozitat e Ligjit për Azilin dhe duke 

sqaruar rolin e Sistemit të Përbashkët Evropian të Azilit. Në 

përfundim të trajnimit pjesëmarrësve u janë shpërndarë 

certifikata. 

Përfitues ishin gjyqtarët e departamenteve administrative në 

Gjykatën Themelore të Prishtinës dhe Gjykatës së Apelit si 

dhe gjyqtarët e departamenteve të përgjithshme të Gjykatave 

Themelore. 

Më 11 tetor 2013, në kuadër të Programit të Trajnimit të 

Vazhdueshëm është realizuar sesioni i  radhës me temë: “ Krimi i 

Organizuar”. Në kuadër të këtij trajnimi u shtjelluan temat si: 

karakteristikat e krimit të organizuar, llojet e krimeve që hyjnë në 

kategorinë e veprave të krimit të organizuar, elementet e veprës së 

trafikimit me qenie njerëzore, trafikimit me migrantë, narkotikë dhe 

substanca psikotrope si dhe veprave tjera të pastrimit të parave dhe 

ekonomisë joformale. Gjatë trajnimit gjithashtu u trajtuan aspektet e 

dallimit të këtyre veprave 

penale me veprat tjera që kanë 

ngjashmëri, me qëllim të 

krijimi i praktikave më të mira 

në drejtim të parandalimit dhe luftimit të krimit të organizuar.  

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi patën rastin që të njihen edhe me planin dhe 

strategjinë e veprimit për luftimin e këtyre veprave që janë pjesë e krimit të 

organizuar. Gjatë trajnimit u dhanë sqarime edhe sa i përket elementeve të 

veçanta që duhet të përbëjnë veprat penale që janë pjesë e krimit të 

organizuar dhe  karakteristikat e tyre. Përfitues të këtij trajnimi ishin 

gjyqtarët dhe prokurorët nga gjitha regjionet e Kosovës.  

Moduli: Krimi i Organizuar  

    Aktivitetet nga Programi  i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) 



Më 17 tetor 2013, në kuadër të Programit të Trajnimit 

të Vazhdueshëm është realizuar sesioni i  radhës me 

temë: “Shmangia nga Tatimi dhe Shpëlarja e Parave”.  

Në kuadër të këtij trajnimi u shtjelluan temat si; 

shmangia e tarifave detyruese  nga pagesat tatimore dhe 

shpëlarja e parasë. Me këtë rast u diskutuan elementet e 

veprës penale të shmangies nga tatimi dhe problemet që 

hasen në praktikë me rastin e interpretimit dhe zbatimit 

të kornizës ligjore lidhur me këto vepra penale. Në këtë 

kontekst u diskutuan edhe problemet që hasen si rezultat 

i mos harmonizimit të ligjeve ekzistuese në këtë fushë, 

përkatësisht neni 63 i Ligjit mbi Administratën 

Tatimore i cili nuk është në harmoni me nenin313 të 

Kodit të ri Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Sa i përket veprës penale të shpëlarjes së parasë u diskutuan edhe çështjet e ngrirjes, sekuestrimit dhe 

konfiskimit të pasurisë së fituar me vepër penale.  

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi patën rastin që edhe përmes shembujve nga praktika gjyqësore të diskutojnë 

lidhur me temat me qëllim të zbatimit sa më të drejtë të kornizës ligjore dhe krijimit të praktikave më të mira 

në drejtim të parandalimit dhe luftimit të këtyre veprave penale.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët nga regjione të ndryshme të Kosovës.  

Trajnim me temë “Shmangia nga Tatimi dhe Shpëlarja e Parave”  
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Tryezë e diskutimeve “ Ndërmjetësimi” 

Më 21 tetor 2013, IGJK në bashkëpunim me UNICEF 

ka realizuar sesionin trajnues me  temë “ 

Ndërmjetësimi”. Qëllimi i këtij sesioni trajnues ishte 

shpjegimi i Ligjit për Ndërmjetësimin dhe protokollet e 

referimit të rasteve nga gjykatat dhe prokuroritë në 

qendrat e ndërmjetësimit në Kosovë. Gjatë këtij 

trajnimi u diskutua për konfliktin dhe llojet e ndryshme 

të konfliktit, zgjidhja alternative e konfliktit (ZAK) dhe 

format e ndryshme të  ZAK, përparësitë dhe mangësitë 

e ndërmjetësimit si dhe format e ndryshme të 

ndërmjetësimit. Vëmendje e veçantë iu kushtua 

rregullave kombëtare dhe ndërkombëtare për 

ndërmjetësimin, pasojave ligjore të çfarëdo detyrimi për 

ndërmjetësim, marrëveshjes së ndërmjetësuar të ujdisë 

si dhe pasojat ligjore të saj. 

 Përfitues në këtë trajnim ishin gjyqtarë dhe prokurore 

për të mitur  nga niveli Themelor të regjionit të Ferizajt, 

Gjilanit, Gjakovës, Prizrenit dhe  Mitrovicës. 



 

  

Me 23 tetor 2013 në kuadër të Programit për Trajnimin 

e Vazhdueshëm (PTV) ka mbajtur trajnimin në temën: 

“Kontrata për mbajtjen e përjetshme”.  

Gjatë këtij trajnimi u shtjelluan çështjet që kanë të bëjnë 

me kuptimin e kontratës për mbajtjen e përjetshme, 

kushtet që duhet të përmbushen për lidhjen dhe 

vlefshmërinë e saj, procedurën për lidhjen e 

kësaj  kontrate, efektet e kontratës në mes palëve 

kontraktuese dhe  në  raport me bazat e thirrjes së 

trashëgimisë. Në trajnim pjesëmarrësit punuan detyra që 

ishin hartuar nga trajnuesit të ndarë në grupe punuese.  

 

Në trajnim u shtruan për diskutim edhe shumë shembuj 

nga praktika gjyqësore duke komentuar ato përmes një 

debati me pjesëmarrës dhe duke analizuar dispozitat e 

Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve.  

Përfitues ishin gjyqtarët e departamenteve të 

përgjithshme-divizioneve civile nga Gjykatat Themelore 

të Kosovës. 

  

 

 

Me 25 dhe 26 tetor 2013, IGJK realizoi trajnimin dy 

ditorë me temë “Shkathtësitë e Përfaqësimit në Gjykim 

sipas programit NITA”. 

 

Qëllimi i trajnimi ishte zhvillimi i shkathtësive praktike 

të përfaqësimit gjatë gjykimit, teknika të cilat tani më 

kanë zënë vend në Kodin e Ri të 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. 

Program Trajnimi mbi Shkathtësitë e Përfaqësimit 

në Gjykim sipas programit NITA 
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Trajnim: “Kontrata për mbajtjen e përjetshme” 



 

 

 

 

Tryezë diskutimesh - “ Ngritja e Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar” 

Më 28-29 tetor 2013, IGJK në bashkëpunim  me Projektin e Binjakëzimit i 

financuar dhe  menaxhuar nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë realizoi 

një trajnim dy ditor të radhës me gjyqtarët si koordinatorë të bashkëpunimit 

juridik ndërkombëtar lidhur me temën e lartpërmendur. 

 

Gjatë  këtij sesioni trajnues u trajtuan çështjet rreth funksionimit të pikave 

kontaktuese që kanë të bëjnë me bashkëpunimin juridik ndërkombëtar, me 

fokus të veçantë  themelimin e një Rrjeti të pikave për bashkëpunim juridik 

ndërkombëtar i cili pritet që në të ardhmen të funksionoj në Kosovë. 

Njëkohësisht, gjatë këtij sesioni trajnues u  prezantuan edhe Shoqata e pikave 

kontaktuese në Gjermani si dhe rrejte tjera që kanë të bëjnë me zgjerimin e 

rrjeteve të kontaktit me shtetet tjera evropiane me qëllim të rritjes së 

bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në mes shteteve.   

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët dhe prokurorët e caktuar si pika 

kontaktuese në çështjet e bashkëpunimin juridik ndërkombëtar. 
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Më 28 dhe 29 tetor 2013, IGJK në mbështetje të Bankës Botërore dhe Sigma 

si dhe në bashkëpunim me Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik 

(KRPP), Agjencinë Kosovare kundër Korrupsionit (AKK), EULEX-in dhe 

Zyrën e BE-së në Kosovë, në kuadër të Programit të Trajnimit të Vazhdueshëm 

organizoi një sesion trajnues dy ditor me temë “Hetimi i Mashtrimit dhe 

Korrupsionit në Prokurimin Publik”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive lidhur me hetimin e 

mashtrimit dhe korrupsionit si dhe krijimin e praktikave më të mira në drejtim 

të zbatimit të drejtë të kornizës ligjore në fushën e prokurimit publik.             

Gjatë trajnimit u prezantua dhe diskutua për çështjet që lidhen me sistemin e 

inspektimit dhe kompensimit për prokurimin në ligjin francez, ngjashmëritë 

dhe ndryshimet, praktikat e mira në prokurimin publik, menaxhimi i kontratës 

sipas legjislacionit të Kosovës për prokurimin publik, hetimet e përbashkëta 

dhe paralele nga Banka Botërore dhe institucione tjera ndërkombëtare apo 

autoritetet vendore, sistemi i sanksioneve të Bankës Botërore si dhe sistemet e 

abuzimit për shmangien e ligjit dhe rrugët për të zbuluar ato.  

Gjatë trajnimit pjesëmarrësit kanë diskutuar rastet nga praktika gjyqësore me 

fokus në keqpërdorimet në fushën e prokurimit publik.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët,  prokurorët, ekspertë dhe zyrtarë ligjor 

nga Prokuroria Speciale e Kosovës dhe EULEX-it, zyrtar nga KRPP dhe Zyra e 

Auditorit Gjeneral të Kosovës.  

Hetimi i Mashtrimit dhe Korrupsionit në Prokurimin Publik  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Më 31 tetor  2013, Instituti Gjyqësor i Kosovës në kuadër të fushëveprimit të vet ka realizuar sesionin 

trajnues me temën “Procedura penale ndaj kryerësve të veprës penale me të meta mentale“. 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet rreth  shqiptimit të masës së shërimit të obligueshëm psikiatrik me 

ndalim dhe në liri, zbatueshmëria e ekzaminimit psikiatrik dhe trajtimi i tyre.  

Po ashtu, objekt trajtimi ishte paraburgimi për persona me ç’rregullime mendore, marrja e vendimit 

gjyqësor dhe llogaritja e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik dhe vështirësitë e vendosjes së 

personave të tillë në institucione adekuate, si dhe diskutime përfundimtare.  

 

Trajnimi u realizua përmes ndarjes në grupe punuese të pjesëmarrësve të cilat u shoqëruan me raste 

studimi nga praktika gjyqësore, me qëllim të evitimit të problemeve të cilat shfaqen në praktik. 

Përfitues të këtij  trajnimi ishin gjyqtar të gjykatave themelore  dhe  prokurorë të prokurorive themelore 

nga departamenti i krimeve të rënda  nga të gjitha regjionet e  Kosovës.  
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Tryezë pune: “Procedura penale ndaj kryerësve të veprës penale me të meta mentale “ 
 



Më 1 tetor 2013, IGJK në kuadër të Programit të Trajnimeve për 

Avancim realizoi një trajnim për gjyqtarë dhe prokurorë me temë: 

“Teknologjia informative”.   

Meqenëse teknologjia informative dhe përdorimi i kompjuterëve 

dhe programeve aplikative është bërë nevojë e domosdoshme për 

çdo vend pune, përfshirë edhe gjyqësorin, qëllimi i këtij trajnimi 

ishte ngritja e njohurive në përdorimin e kompjuterëve dhe 

programeve aplikative si dhe përdorimin e teknologjisë së 

informacionit dhe komunikimit për të përmirësuar cilësinë e 

dokumenteve, planifikimet dhe punë të tjera që i takojnë 

gjyqësorit. 

Gjatë këtij trajnimi specifik për dallim nga trajnimet tjera të 

karakterit juridik u prezantua dhe u diskutua për video konferencat 

dhe incizimin e zërit, përdorimi Windows-it, pakos MS Office, 

interneti dhe shërbimet e tij si dhe përdorimi i platformës së mësimit 

në distancë. Pjesëmarrësit realizuan edhe punën praktike duke 

përfshirë Windowsin, Word, Outlook, PowerPoint, Internet dhe e-

learning. I gjithë trajnimi është i vendosur në platformën e mësimit 

në distancë që IGJK e ofron për pjesëmarrësit. Në këtë platformë 

është krijuar edhe forumi për diskutim ku pjesëmarrësit mund të 

diskutojnë për temën edhe pas përfundimit të trajnimit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe praktikantë nga Gjykatat 

Themelore të Kosovës si dhe  prokurorë nga Prokuroria e Apelit. 

 

 

 

 

Me 2 tetor 2013, IGJK në bashkëpunim me Programin e USAID-it 

për përmbarim dhe Legjislacion Komercial (CLE) në kuadër të 

programit për profesionistët tjerë të sistemit të gjyqësisë ka 

realizuar një trajnim njëditor  për zyrtarët përmbarues me temë: 

“Veprimet përmbarimore në sendet e luajtshme dhe në sendet e 

paluajtshme” 

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

drejtim të zbatimit të drejtë të dispozitave të ligjit të procedurës 

përmbarimore në rastet e përmbarimit të vendimeve gjyqësore. 

Gjatë këtij trajnimi u prezantua dhe u diskutua për llojet e pasurive 

të luajtshme që janë të 

p ë r s h t a t s h m e  p ë r 

përmbarim, trajtimi i debitorëve në situata të ndryshme, llojet e pasurive të 

paluajtshme të përshtatshëm për përmbarim dhe regjistrimi dhe vlerësimi i 

pasurive si dhe ndarja e pjesëve mes kreditorëve. Gjithashtu gjatë këtij 

trajnimi në fokus ishte edhe Ligji i ri i Procedurës Përmbarimore në të cilin 

nga viti 2014 parashihet që zyrtarët përmbarues gjyqësor do të merren 

vetëm me përmbarimin e vendimeve sa i përket çështjeve familjare dhe 

statusore si dhe kthimit në punë ndërkaq çështjet tjera do të bien në 

juridiksionin e zyrtarëve përmbarues privat. Përfitues të këtij trajnimi ishin 

zyrtarët përmbarues nga gjitha Gjykatat Themelore të Kosovës. 
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 Teknologjia informative   

Aktivitetet  nga Programi i Trajnimit për Avancim (PTA) 

Veprimet përmbarimore në sendet e luajtshme dhe sendet e paluajtshme 



Me 18 tetor 2013, IGJK në kuadër të trajnimeve për 

stafin administrativ të gjykatave dhe prokurorive ka 

realizuar trajnimin e radhës për bashkëpunëtorët 

profesional në fushën penale. Qëllimi i këtij trajnimi 

ishte që bashkëpunëtorëve profesional t’iu ofrohen 

njohuri më të detajuara për procedurën penale e në 

veçanti për procedurën e akuzimit dhe shqyrtimin 

gjyqësor ku ka risi sa i përket Kodit të Procedurës 

Penale të Kosovës dhe  krijimin e një shërbimi sa më 

profesional në ndihmë të gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

departamentin ku ata janë të angazhuar. Me rastin e këtij 

trajnimi janë prezantuar dhe është diskutuar për parimet 

e procedurës penale në përgjithësi, për procedurën e 

akuzimit dhe shqyrtimin gjyqësor. Në pjesën e pasdites 

pjesëmarrësit patën rastin që përmes punës në grupe të 

hartojnë procesverbale për marrjen e deklaratës së 

dëshmitarëve dhe procesverbale për seancën fillestare 

dhe seancën e dytë të shqyrtimit të aktakuzës dhe 

njëkohësisht të përpilojnë vendime lidhur me kërkesën e 

mbrojtësit për hedhjen e aktakuzës mbi bazën e 

amnistisë. Me rastin e këtij ushtrimi praktik, 

pjesëmarrësve u janë dhënë udhëzime të qarta për 

parimet të cilat duhet ndjekur, mënyrën, formën dhe 

kërkesat tjera që sipas ligjit që duhet të përmbajnë  këto 

procesverbale. 

Përfitues ishin bashkëpunëtorët profesional të gjykatave 

dhe prokurorive të Kosovës.    

Trajnim për bashkëpunëtorët profesional të gjykatave dhe prokurorive  
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Kodi i Drejtësisë për të Mitur  

 

 

 

 

 

 

Më 24 tetor 2013, IGJK në bashkëpunim me UNICEF 

në kuadër të Programit të Trajnimeve për Avancim 

realizoi një sesion trajnues të radhës për drejtësinë për 

të mitur me temë: “Procedura përgatitore për të mitur”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte krijimi i praktikave më të 

mira në drejtim të zbatimit të drejtë të dispozitave të 

Kodit të Drejtësisë për të Mitur në kontest edhe me 

Kodin e ri të Procedurës Penale lidhur me procedurën 

përgatitore për të mitur.              

Gjatë trajnimit u prezantua dhe diskutua për subjektet 

për inicimin e procedurës përgatitore, fillimin, mos 

fillimin, kohëzgjatjen dhe pushimin e procedurës 

përgatitore. Gjithashtu në fokus të këtij trajnimi ishin 

edhe veprimet procedurale që mund të ndërmerr 

prokurori para marrjes së aktvendimit për fillimin e 

procedurës përgatitore dhe zbatimi i masave të 

diversitetit në praktikë. Me rastin e këtij trajnimi u vunë 

në pah problemet praktike siç janë: vërtetimi i moshës 

së të miturit për shkak të mos regjistrimit të të miturit 

në zyrën e gjendjes civile, marrja në pyetje e të miturit 

në polici pa mbrojtës-pasojat e këtij veprimi në fazat e 

mëtutjeshme të procedurës,  afatet kohore të hetimit që 

nuk janë në harmoni me Kodin e Procedurës Penale dhe 

çështje tjera sa i përket kësaj procedure të cilat kërkonin 

zgjidhje ligjore dhe qëndrime parimore nga Gjykata 

Supreme.                                        

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët 

nga Departamenti për të Mitur nga gjitha regjionet e 

Kosovës.  
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Më 30 tetor 2013, IGJK në kuadër të Programit për Profesionistët tjerë në Sistemin e Gjyqësisë dhe Prokurorisë 

ka realizuar ciklin e tretë me radhë dhe të fundit për këtë vit nga moduli për bashkëpunëtorë profesional me temë: 

“ Procedura civile”. Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte ngritja e kapaciteteve profesionale dhe krijimi i një 

shërbimi sa më profesional në kontest të inicimit dhe zhvillimit të procedurës civile me fokus të veçantë në 

kontestet martesore.  

 

Gjatë këtij trajnimi u trajtua dhe u diskutua për mënyrën se si zhvillohet procedura e provave dhe cilat prova 

merren për bazë në procedurën civile, për dëshmitarët dhe ekspertët, për procedurën në kontestet martesore dhe 

mënyrën e inicimit të procedurës për zgjidhjen e martesës me shkurorëzim.  

Vëmendje të veçantë i është kushtuar edhe ndarjes së pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve dhe besimit të 

fëmijëve. Me rastin e këtij trajnimi u dhanë edhe komente dhe shembuj nga praktika për parimet dhe rregullat 

kryesore të Ligjit për Familjen të Kosovës lidhur me zgjidhjen e martesës me shkurorëzim, pasurinë e përbashkët 

të bashkëshortëve dhe besimin e fëmijës.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin bashkëpunëtorët profesional nga gjykatat e vendit. 

 

 

 

Trajnim për bashkëpunëtorët profesional 



 

Program Trajnimi për Trajnues 

’’ Hetimet financiare, puna ndërmjet agjencive dhe hetimet ndërkombëtare “ 

Më 16, 17 dhe 18 tetor 2013, IGJK në bashkëpunim me RIPA 

International dhe mbështetje nga Ambasada e Britanisë së Madhe në 

Kosovë, ka mbajtur një trajnim tre ditor nga programi për trajnues me 

temën e lartëpërmendur. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte i orientuar në dy pika kyçe: 

》 Zhvillimi dhe dhënia e një program trajnimi të qëndrueshëm për 

gjyqtarët, prokurorët dhe hetuesit ekzistues dhe të ardhshëm në 

Kosovë; 

》 Rifreskimi dhe zhvillimi i aftësive të trajnuesve të IGJK-së për 

t’iu mundësuar të ofrojnë trajnim për hetimet e ndërlikuara financiare, 

punën ndërmjet agjencive të ndryshme dhe hetimet ndërkombëtare. 

 

Duke praktikuar metodologjinë dhe teknikat bashkëkohore të moderimit 

nga ana e trajnuesit ndërkombëtar, gjatë këtij trajnimi u trajtuan: hartimi 

i një Program Trajnimi me theks të veçantë analizimi i nevojave për 

trajnim, objektivat, stilet dhe teknikat të cilat veprojnë si nxitëse për 

përmbajtjen dhe zhvillimin e trajnimit, strukturimi i një seance të 

trajnimit përmes së cilës iu mundësua pjesëmarrësve të praktikojnë 

aftësitë e tyre prezantuese  përmes shkrimit dhe dhënies së një seance 

trajnimi. Gjithashtu një pjesë e këtij trajnimi iu dedikua edhe rishikimit 

të programit të trajnimit për hetimet financiare, në mënyrë qe të 

identifikohen dhe të tejkalohen pengesat që programi të jipet në mënyrë 

sa më të efektshme.  

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë nga gjykatat themelore, prokurorë nga prokuroritë themelore dhe zyrtarë nga 

dogana dhe policia e Kosovës. 
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Më 25 dhe 26 tetor 2013, IGJK në bashkëpunim me 

UNICEF-in, ka realizuar punëtorinë lidhur me Hartimin 

e Programit ‘Drejtësia për Fëmijë’ për vitin 2014-2016. 

Në këtë punëtori së pari janë diskutuar problemet në 

praktikë në fushën e Drejtësisë për Fëmijë dhe janë 

këmbyer ide lidhur me situatën në institucionet 

gjyqësore. Pas identifikimit të problemeve, pjesëmarrësit 

janë ndarë në grupe, grupi penal, civile dhe grupi i 

përbërë nga stafi i IGJK-së  ku secili grup ka dhënë 

propozimet nga këndi i tyre.  

Këto propozime janë prezantuar nga secili grup dhe në 

fund janë inkorporuar në një dokument final si aktivitete 

të ardhshme që do të realizon IGJK në bashkëpunim me 

UNICEF-in për periudhën 2014-2016 në fushën e 

Drejtësisë për Fëmijë. 

Pjesëmarrës në këtë punëtori ishin një grup i eksperteve 

(gjyqtarë dhe prokurorë) të cilët punojnë në lëmin për të 

mitur dhe stafi i Institutit Gjyqësor të Kosovës. 

Aktivitetet tjera 

Punëtoria lidhur me Hartimin e Programit ‘Drejtësia për Fëmijë’ për vitin 

2014-2016 të BE-UNICEF dhe Institutit Gjyqësor të Kosovës 


