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Krimet Ndërkombëtare me përmbajtje të Elementeve  të Dhunës Seksuale dhe Torturës: Krimet e Luftës, 

Krimet Kundër Njerëzimit dhe Gjenocidi 

Më 1, 2, 7 dhe 8 nëntor 2013, IGJK në bashkëpunim me UN Women zyra në Kosovë, organizoi dy sesione 

trajnuese (2 ditore) me temë “Krimet Ndërkombëtare me përmbajtje të Elementeve  të Dhunës Seksuale dhe 

Torturës: Krimet e Luftës, Krimet Kundër Njerëzimit dhe Gjenocidi” nga perspektiva e trajnueses -prokurore në 

Tribunalin e Hagës.  

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte ngritja e njohurive lidhur me kornizën ligjore vendore dhe të drejtën ndërkombëtare 

penale për hetimin dhe gjykimin e rasteve të krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit, me 

fokus në krimet me element të dhunës seksuale. Gjatë trajnimit u prezantua dhe diskutua për temat si: Përgatitja e 

lëndës në bazë të drejtës ndërkombëtare penale – elementet dhe dëshmitë, Prezantim i diagramit të elementeve; 

Krimet ndërkombëtare që përmbajnë elemente të dhunës seksuale – shfrytëzimi i diagramit të elementeve si mjet 

për përgatitjen e rastit; Modalitetet e përgjegjësisë dhe krimet e dhunës seksuale në baza gjinore dhe paraqitja e 

tyre në gjykatë; Mbrojtja e të mbijetuarve të krimeve të dhunës seksuale në baza gjinore dhe ruajtja e dëshmive 

më të mira; Dëshmitë në krimet e dhunës seksuale në baza gjinore – llojet e dëshmive që mund t’i plotësojnë 

kushtet e secilës kategori të elementeve në diagramin e elementeve.  

 

Gjatë trajnimit pjesëmarrësit kanë diskutuar rastet nga praktika gjyqësore me fokus në: shfrytëzimin e shtigjeve 

dhe fakteve, përkufizimin e dëshmive sipas kategorive të tyre, përzgjedhjen e caqeve, ndërtimin e rasteve ndaj 

tyre dhe shfrytëzimin e dëshmitarëve.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe  prokurorë vendorë dhe nga EULEX, zyrtarë nga Policia e Kosovës, 

mbrojtës të viktimave, profesor nga Fakulteti Juridik dhe Instituti për Krime të Luftës,  përfaqësues nga Këshilli 

për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut dhe përfaqësues nga shoqëria civile.  

    Aktivitetet nga Programi  i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) 



Më 12 nëntor 2013, IGJK ka organizuar një tryezë 

diskutimesh ku janë trajtuar çështjet  rreth 

aktvendimit dhe arsyetimit të tij në procedurën 

kundërvajtëse.  

 

Gjatë këtij trajnimi u  trajtuan  temat lidhur me 

përpilimin e aktvendimit, arsyetimi për faktet dhe 

provat relevante, arsyetimi lidhur me matjen e 

dënimit posaçërisht gjatë shqyrtimit të dënim 

burgimit dhe dënimeve tjera si dhe rastet që kanë 

të bëjnë me pezullimin e procedurës.  

Trajnimi u realizua përmes prezantimeve të 

shkurtra teorike, diskutimit të shembujve nga 

praktika gjyqësore dhe punës në  grupe të 

pjesëmarrësve.  

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e gjykatave themelore nga departamenti i përgjithshëm divizioni i 

kundërvajtjes  nga të gjitha regjionet  e  Kosovës. 

 

 

Tryezë diskutimesh -Aktvendimi dhe arsyetimi i tij 
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Tryezë diskutimesh - Lufta kundër-korrupsionit  

Më 13 nëntor 2013, IGJK ka organizuar një tryezë 

diskutimesh ku si temë trajtimi ishte “Lufta  kundër-

korrupsionit”. 

  

Gjatë kësaj tryeze u diskutuan çështjet rreth  kornizës 

legjislative kundër korrupsionit, ligjet në fushën e 

prokurimit, agjencionet për zbatimin e ligjit, strategjitë 

dhe taktikat hetimore. Njëkohësisht, u bë vështrimi 

analitik rreth cilësimit  më të  saktë juridik të  veprave 

penale të cilat kanë elemente të korrupsionit. Trajnimi u 

realizua përmes prezantimeve të shkurtra teorike, 

diskutimit të shembujve nga praktika gjyqësore dhe  

punës në grupe të pjesëmarrësve. 

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e gjykatave 

themelore si dhe prokurorët e prokurorive  themelore  

nga të gjitha regjionet  e  Kosovës.  

 

 



 

 

IGJK me 19 nëntor 2013 në kuadër të Programit për 

Trajnim të Vazhdueshëm (PTV) ka mbajtur trajnimin në 

temën: “Gjykata Kushtetuese dhe efekti i vendimeve të 

saj në gjykatat e rregullta”.  

 

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive 

te gjyqtarëve në lëmin e kontrollit kushtetuese.  

Gjatë këtij trajnimi u shtjelluan çështjet që kanë të bëjnë 

me rolin dhe kompetencat e Gjykatës Kushtetuese dhe 

efektin e vendimeve të saj, kontrollin kushtetues dhe 

veçoritë e tij në vende të ndryshme si dhe u diskutuan 

raste nga praktika gjyqësore. Në trajnim u shtruan për 

diskutim raporti në mes të gjykatave kushtetuese dhe 

gjykatave të rregullta, posaçërisht Gjykatës Kushtetuese 

dhe Gjykatës Supreme. Pjesëmarrësit të ndarë në grupe 

punuese punuan detyra që ishin hartuar nga trajnuesit 

dhe komentuan ato përmes një debati aktiv.  

Përfitues ishin gjyqtarët e departamenteve të 

përgjithshme nga të gjitha divizionet e Gjykatave 

Themelore të Kosovës. 

 

 

 

Më  21 Nëntor 2013, IGJK ka organizuar një tryezë 

diskutimesh ku janë trajtuar çështjet  rreth krimeve 

kibernetike. 

 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan moduli për Krimin 

Kibernetikë në kuadër të të cilit u bë  identifikimi i 

dispozitave ligjore vendore dhe ndërkombëtare që kanë 

të bëjnë me veprat penale të krimit kibernetikë. 

Njëkohësisht, vëmendje iu kushtua  parandalimit dhe 

luftimit të  krimit kibernetikë me masa konkrete, por 

gjithnjë duke bërë respektimin e të drejtave të njeriut dhe 

mbrojtjen e të dhënave personale. 

Trajnimi u realizua përmes prezantimeve të shkurtra 

teorike, diskutimit të shembujve nga praktika  dhe  punës 

në grupe. 

Përfitues të  kësaj tryeze ishin gjyqtarët e gjykatave 

themelore, prokurorët e prokurorive  themelore  nga të 

gjitha regjionet  e  Kosovës si dhe zyrtar ligjor dhe një 

zyrtar nga OSBE. 

Tryezë diskutimesh “ Krimi Kibernetik” 
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Trajnim “Gjykata Kushtetuese dhe efekti i 

vendimeve të saj në gjykatat e rregullta” 



Më 29 nëntor 2013, IGJK në bashkëpunim me projektin ‘Mbështetje Institucioneve të Kosovës në 

luftimin e krimeve ekonomike dhe financiare B&S-Europe, ka organizuar një tryezë diskutimesh ku 

janë trajtuar  çështjet  rreth procedurave të  hetimeve dhe konfiskimi i  aseteve. 

 

Gjatë trajnimit u shtjelluan çështjet që kanë të bëjnë me përcaktimin e fitimeve (të ardhurave) nga 

krimi, planifikimi dhe zbatimi i gjurmimit të aseteve si dhe gjurmimi i fitimeve (të ardhurave) nga 

krimi. Po ashtu, vëmendje iu kushtua edhe kompetencave dhe autorizimeve që ka Njësia e Inteligjencës 

Financiare, sekuestrimit të përkohshëm, menaxhimit të aseteve të sekuestruara dhe aseteve të 

konfiskuara nga Agjencia e Menaxhimit të Pasurisë së Sekuestruar dhe  të Konfiskuar. Trajnimi u 

shoqërua edhe me shembuj praktik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

të gjitha regjionet  e  Kosovës.   
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Tryezë diskutimesh: Ndjekja e Pasurive dhe Konfiskimi 



Më 4 nëntor 2013, IGJK në bashkëpunim me EROL/USAID 

realizoi një trajnim një ditor të radhës nga moduli: “Praktika e 

Gjykimeve” me ç’rast është trajtuar aplikimi i teknikave të 

arsyetimit juridik në Procedurat Gjyqësore Civile dhe 

njëkohësisht është simuluar  gjykimi praktik i një rasti hipotetik 

me temë:  “Kontesti lidhur me kontratë”  . 

 

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

drejtim të aplikimit të teknikave të arsyetimit juridik në 

procedurat gjyqësore civile dhe organizimit të punës, 

menaxhimit të seancave dëgjimore dhe gjykimit të drejtë.                   

Me rastin e këtij trajnimi është prezantuar dhe është diskutuar 

për metodën IRAC dhe zbatueshmërinë e saj në rastet civile si 

dhe për parimet e praktikës së gjykimeve. Kjo metodë sipas shpjegimeve që u dhanë ndihmon shumë në zgjidhjen e 

drejtë të çështjes ligjore dhe në arsyetimin e plotë të vendimeve gjyqësore.  

 

Gjatë këtij trajnimi në pjesën e pas ditës është realizuar një simulim gjykimi për kontestin lidhur me një kontratë me 

ç’rast trajnuesit kanë luajtur rolin e palëve ndërgjygjëse: i padituri, paditësi dhe gjykata, me ç’rast janë ballafaquar 

argumentet e palëve për kontestin në fjalë. Me rastin e këtij simulimi të gjithë pjesëmarrësit kanë kontribuar me 

komentet dhe diskutimet për rastin studimor.           

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

Kosovës. 

          5 

 Moduli: Praktika e Gjykimeve, Simulimi i gjykimit- civile  

Aktivitetet  nga Programi i Trajnimit për Avancim (PTA) 



 

Konferenca e 6-të Ndërkombëtare për Trajnimin e Gjyqësorit  

Washington, D. C SHBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qendra Kombëtare për Gjykatat Shtetërore (NCSC) dhe Organizata Ndërkombëtare për Trajnim Gjyqësor (IOJT) nga 

3 deri me 7 Nëntor 2013, organizuan Konferencën e 6-të Ndërkombëtare për Trajnimin Gjyqësor në 

Washington, D. C SHBA,  me temë “Përsosmëria e Gjyqësorit Përmes Edukimit”, e cila kishte në fokus: 
 

》 Lidershipi dhe Edukimi Gjyqësor 

》 Ndërtimi i Aftësive Gjyqësore 

》 Teknologjia dhe Edukimi Gjyqësor 

》 Edukimi Gjyqësor dhe Akademia 

》 Edukimi Gjyqësor në mbështetje të reformës së sistemit të drejtësisë, Pavarësisë, dhe Përgjegjshmërisë 

 

Nga 274 pjesëmarrës- udhëheqës të institucioneve trajnuese të botës mori pjesë edhe Drejtori i IGJK-së z. Lavdim 

Krasniqi  i cili bëri dy prezantime në këtë konferencë. Në sesionin “Ndërtimi i Instituteve të Edukimit Gjyqësor: 

Qeverisja, Fondet dhe Infrastruktura” Drejtori i IGJK-se prezantoi temën pavarësia institucionale e një institucioni 

trajnues, ndërsa në sesionin“Sfidat për Institutet e Trajnimit të Themeluara Rishtas”, prezantimi i tij kishte të 

bëjë lidhur me koordinimin e mbështetjes së donatorëve.  

 

Për më tepër në këtë konferencë, përfaqësuesit e organizatave anëtare të IOJT-së dhe bizneset e përzgjedhura që 

ofrojnë produkte të teknologjisë së arsimimit prezantuan përvojat dhe risitë në fushën e trajnimit gjyqësor, rolin e tij 

në funksion të shtetit të së drejtës dhe profesionalizmit të gjyqësorit. 

 

Gjatë kësaj vizite, pjesëmarrësit e konferencës patën rastin të vizitojnë Gjykatën Supreme të Shteteve të Bashkuara të 

Amerikës dhe Bibliotekën e Kongresit.  

 

Me qellim të shkëmbimit të përvojave në fushën e trajnimit gjyqësor, me 1 nëntor 2013 në mbështetje të programit të 

USAID/EROL, Drejtori i IGJK-së realizoi edhe një vizitë në Qendrën Federale Gjyqësore (FJC). Në kuadër të kësaj 

vizite u njoftua me strukturën organizative dhe trajnimin gjyqësor të FJC-së. Gjithashtu u identifikuan fushat në të 

cilat IGJK dhe FJC do të bashkëpunojnë në të ardhmen. 
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Aktivitetet tjera 
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Trajnim i Trajnuesve për Ndërmjetësimin në rastet civile dhe penale 

Me 5, 6 dhe 7 nëntor  2013, IGJK në bashkëpunim me 

IRZ-në, ka mbajtur një trajnim tre ditor  për trajnimin e 

trajnuesve me temë “Ndërmjetësimi në rastet civile dhe 

penale”.  

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte ngritja e kapaciteteve të 

trajnuesve të IGJK-së në fushën e Ndërmjetësimit për 

lëmin penale dhe civile. 

 

Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit patën rastin që përmes 

rasteve praktike të ngritin shkathtësitë dhe metodologjinë 

trajnuese në rastet kur në programet trajnuese të IGJK-së 

është temë trajtimi ndërmjetësimi qoftë në lëmin penale 

apo civile. Me këtë rast u bë shqyrtimi i rolit të 

ndërmjetësuesit në rastet civile dhe penale, strategjitë e 

ndryshme të komunikimit në rastet e ndërmjetësimit.  

 

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin gjyqtarë nga gjykatat themelore dhe ndërmjetësues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me 14 nëntor 2013, IGJK mbajti takimin e rregullt koordinues me donatorë. Qëllimi i takimit ishte koordinimi i 

aktiviteteve trajnuese me partnerët ndërkombëtar të cilët mbështesin realizimin e programeve të IGJK-së. 

Drejtori i IGJK-së prezantoi një pasqyrë përmbledhëse të aktiviteteve të realizuara gjatë periudhës janar-tetor 

duke theksuar aktivitetet e mbështetura nga donatorët, aktivitetet e planifikuara deri në fund të këtij viti si dhe 

planifikimet për të ardhmen. Në fund të prezantimit të tij drejtori i IGJK-së theksoi nevojat për mbështetje të 

mëtutjeshme nga donatorët.  

Gjatë takimit përfaqësues të donatorëve të IGJK-së prezentë në takim, prezantuan rrjedhën e projekteve të tyre të 

tanishme dhe planet për të ardhmen në ndihme të funksionalizimit efektiv të IGJK-së dhe sistemit gjyqësor në 

tërësi. Ata falënderuan IGJK-në për bashkëpunimin  profesional në zbatimin e projekteve dhe shprehën 

gatishmërinë që ky bashkëpunim të vazhdoj edhe në të ardhmen. 

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues nga: UNDP, EU, GIZ, Twinning, BE-EU LER II , Human Dynamics, 

Council of Europe, US-Doj/Opdat, USAID/EROL, Ambasada Franceze,  si dhe stafi udhëheqës i IGJK-së. 

Takimi i koordinimit me donatorë 



 

 

Tryeza e rrumbullakët  “Ballafaqimi me sfidat në trajnimin nga e drejta komerciale në gjyqësorin e  

Evropës Juglindore” 

Trajnimet për gjyqtarët dhe profesionistët tjerë me qëllim të ngritjes së shkathtësive praktike në zbatimin e 

legjislacionit nga e drejta komerciale konsiderohen me rëndësi të madhe jo vetëm për gjyqësorin por edhe për 

zhvillimin ekonomik të vendeve si në planin kombëtarë po ashtu edhe atë ndërkombëtarë.    

 

Në këtë kuadër në mbështetje të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Instituti Kombëtar Gjyqësor i 

Republikës së Bullgarisë ka organizuar një tryezë të rrumbullakët me qëllim të diskutimit rreth sfidave me të cilat 

ballafaqohen institucionet trajnuese të Evropës Juglindore rreth trajnimeve nga e drejta komerciale. 

 

Në këtë tryezë u diskutua lidhur me prioritet trajnuese, formatin e trajnimeve, kohëzgjatjen dhe intensitetin e 

trajnimeve, profilin e trajnuesve, vlerësimin e ndikimit të trajnimeve si dhe sfidat, shkëmbimin e informatave dhe 

përvojave më të mira rreth bashkëpunimit regjional në fushën e të drejtës komerciale, falimentimit, regjistrin e 

shoqërive tregtare dhe shkathtësitë në kontabilitetin financiar.   

 

Pjesëmarrës të kësaj tryeze ishin qendrat e trajnimit të Evropës Juglindore si dhe institucionet trajnuese të avokatëve, 

noterëve dhe agjentëve të përmbarimit të Republikës së Bullgarisë. Instituti Gjyqësor i Kosovës në këtë tryezë u 

përfaqësua nga Udhëheqësi i Programit për Trajnim Fillestar i cili prezantoi praktikat e trajnimit, sfidat me të cilat 

ballafaqohet dhe mundësitë e bashkëpunimit të IGJK-së me institucionet trajnuese të Evropës Juglindore.   

 

Tryeza u organizua me datë 25-26 nëntor dhe u mbajt në Sofje të Bullgarisë, në fund të së cilës pjesëmarrësit u 

pajtuan që të gjejnë forma për të ngritur nivelin e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të përvojave dhe programeve 

trajnuese në fushën komerciale.    
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