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Kontrata për kredinë, kamatën dhe kamatëvonesën 

Me 4 dhjetor 2013, në kuadër të Programit të Trajnimit të 

Vazhdueshëm është realizuar sesioni i radhës me temë: “ 

Kontrata për kredinë, kamatën dhe kamatëvonesën”. 

 

Gjatë këtij sesioni trajnues u trajtuan çështjet që kanë të bëjnë 

me rregullimin e kontratës për kredinë legjislacionin në fuqi në 

Kosovës, burimet formale, LMD dhe Rregulloret e BQK-së, 

forma e kontratës, elementet esenciale dhe klauzolat e 

kontratës për kredinë. Me theks të veçantë në këtë trajnim u 

trajtuan çështjet që kanë të bëjnë kamatën e kontraktuar dhe 

kamatëvonesën si dhe mënyrën e përllogaritjes së tyre sipas 

praktikës së bankave në Kosovës si dhe rregullimin me Ligjin 

e ri për marrëdhëniet e detyrimeve. Përfitues ishin gjyqtarët e 

departamenteve të përgjithshme-divizioneve civile nga Gjykatat Themelore të Kosovës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Më  06 dhjetor 2013, IGJK mbajti një tryezë diskutimesh 

lidhur me  parashkrimin. Gjatë këtij sesioni trajnues u 

analizuan çështjet që kanë bëjnë me parashkrimin relativ dhe 

absolut, llogaritjen e këtyre afateve, si dhe rastet kur bëhet 

ndërprerja dhe pushimi i parashkrimit.  

 

Gjithashtu gjatë trajnimit u trajtua instituti i parashkrimit dhe 

efekti i tij në rastet e pezullimit të ndjekjes penale dhe 

ekzekutimit të dënimit të shqiptuar për shkak të kalimit të 

kohës së përcaktuar me ligj. Trajnimin  e përshkoj trajtimi i 

rasteve nga praktika dhe shkëmbimi i përvojave me qëllim të 

eliminimit të dilemave.  

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin kryetarët e disa gjykatave 

themelore, gjyqtarët e gjykatave themelore, prokurorët e prokurorive  themelore  nga të gjitha regjionet  e  

Kosovës. 

 

 

 

 

    Aktivitetet nga Programi  i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) 

Tryezë diskutimesh -“Parashkrimi i ekzekutimit të vendimeve ”  



Më 10 dhjetor 2013, IGJK mbajti një tryezë diskutimesh 

lidhur me masat për sigurimin e prezencës së të 

pandehurit në procedurë.  Gjatë këtij sesioni trajnues u 

diskutuan çështjet që kanë bëjnë me paraburgimin duke 

filluar nga kërkesa e prokurorit të shtetit  për caktimin, 

vazhdimin dhe heqjen e paraburgimit. Vëmendje parësore 

iu kushtua arsyetimit të aktvendimit për caktimin e 

paraburgimit, kushteve ligjore për caktimin e 

paraburgimit, arrestit shtëpiak, diversionit dhe masave të 

tjera. Trajnimin e përshkoj trajtimi i rasteve nga praktika 

dhe shkëmbimi i përvojave me qëllim të eliminimit të 

dilemave të cilat shfaqen në praktikë. 

 

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

bashkëpunëtor profesional nga të gjitha regjionet  e  Kosovës. 

 

 

 

 

 

 

 

Me 12 dhjetor 2013, në kuadër të Programit të Trajnimit të Vazhdueshëm është realizuar sesioni i radhës me 

temë: “Procedura përmbarimore – efektet e ligjit të ri”. 

 

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive të gjyqtarëve lidhur me Risitë e Ligjit për Procedurën 

Përmbarimore (Ligji nr. 04/L-139). Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet që kanë të bëjnë me kompetencat e 

gjykatave dhe përmbaruesit privat, risitë sa i përket përmbarimit përmes xhirollogarive bankare si dhe mjetet 

juridike sipas ligjit të ri. Njëkohësisht, vëmendje iu kushtua garancive për ankesa lidhur me prapësimin kundër 

aktvendimit përmbarimor në bazë të dokumentit të besueshëm.  

 

Trajnimi u realizua përmes prezantimeve teorike, diskutimit të shembujve nga praktika dhe punës në grupe. 

Përfitues ishin gjyqtarët e departamenteve të përgjithshme-divizioneve civile, bashkëpunëtor profesional si dhe 

referentë për ekzekutime nga Gjykatat Themelore të Kosovës.  

Tryezë diskutimesh -“Paraburgimi dhe masat e tjera për sigurimin e prezencës së të pandehurit në 

procedurë”  
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Procedura përmbarimore – efektet e ligjit të ri  



 

Më 2-4 dhjetor 2013, IGJK në bashkëpunim me OSBE-në realizoi një trajnim të përbashkët me gjyqtarë, prokurorë 

dhe zyrtarë për informim të gjykatave dhe prokurorive me temë “Marrëdhëniet media- gjyqësor dhe komunikimi me 

mediet “ 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte krijimi i praktikave më të mira në drejtim të komunikimit me media dhe qasjes ndaj 

publikut në rastet e raportimit lidhur me proceset e ndryshme gjyqësore nga ana e zyrtarëve për informim.  

Në këtë trajnim ekspertët amerikan diskutuan për kompetencat kryesore të zyrtarëve të gjykatave për informim të 

publikut, për rregullat të cilat duhet zbatuar si zyrtarët për informim ashtu edhe gjyqtarët e prokurorët me rastin e 

intervistave dhe konferencave për shtyp dhe media që lidhen me raste konkrete gjyqësore.  

Teknikat dhe rregullat të cilat u prezantuan gjatë tri ditëve me radhë nga ekspertët amerikan shërbenin për të 

publikuar punën e gjykatave pa e dëmtuar procesin gjyqësor dhe pa e rrezikuar jetën e personave të implikuar në 

proceset gjyqësore e gjithashtu edhe për imazhin e gjykatës.  

Gjatë këtij trajnimi u përdoren raste për studim, me ç’rast pjesëmarrësit patën mundësinë që nga këndvështrimi i 

gjyqtarit, prokurorit, zyrtarit për informim të gjykatës dhe gazetarit të japin opinionet dhe veprimet e tyre që duhet 

ndërmarrë lidhur me rastin konkret. Gjithashtu, zyrtarët për informim të gjykatave dhe prokurorive realizuan 

simulime të intervistave me gazetar, me ç’rast demonstruan teknikat të cilat janë funksionale për intervistim. Këto 

intervista janë incizuar me qëllim të marrjes së sugjerimeve dhe udhëzimeve për paraqitjen e tyre.          

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët, prokurorët, zyrtarët për informim të gjykatave dhe zëdhënësit nga Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës. 
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 Komunikimi me mediet, marrëdhëniet gjyqësor-media   

Aktivitetet  nga Programi i Trajnimit për Avancim (PTA) 



 

Zhvillimi i shkathtësive të përfaqësimit në gjykim  

Nga data 12 deri 14 dhjetor 2013, IGJK në kuadër të Programit të Trajnimeve për Avancim ka  realizuar 

trajnimin treditor lidhur me Zhvillimin e shkathtësive të përfaqësimit në gjykim. 

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte krijimi i praktikave më të mira në drejtim të zbatimit të drejtë të teknikave të 

përfaqësimit në gjykim sipas Programit NITA të cilat janë përfshirë si risi në Kodin e Procedurës Penale të 

Kosovës. 

 

Çështjet të cilat janë trajtuar gjatë këtyre sesioneve trajnuese kryesisht kishin të bënin me teknikat e marrjes në 

pyetje të drejtpërdrejtë, të tërthortë, vënies në dyshim, rimarrjes në pyetje, të pandehurve, dëshmitarëve, 

ekspertëve, si dhe teknikat e paraqitjes së fjalës hyrëse dhe argumentimit përfundimtar. 

 

Gjatë këtyre trajnimeve pjesëmarrësve ju mundësua që përmes punës në grupe të demonstrojnë shkathtësitë e tyre 

të përfaqësimit gjatë gjykimit, duke punuar rreth një rasti praktik dhe duke përdorur teknikat e prezantuara nga 

trajnuesit vendor të trajnuar posaçërisht për këtë trajnim. 

 

Në ditën e tretë nga pjesëmarrësit e këtij trajnimi është realizuar  simulimi i gjykimit me rastin praktik, ku të 

angazhuarit në këtë simulim kanë luajtur rolin e trupit gjykues, prokurorit, avokatit, të pandehurit dhe 

dëshmitarëve tjerë të rastit konkret me ç’rast gjatë kësaj seance ka qenë një përmbledhje e gjitha teknikave të cilat 

janë prezantuar dy ditë me radhë. 

 

Në fund pjesëmarrësve u janë shpërndarë certifikatat për përfundimin me sukses të trajnimit. 

 

Përfitues të këtyre trajnimeve kryesisht ishin gjyqtarët dhe prokurorët e rinj si dhe ata që nuk e kanë vijuar më 

parë një trajnim të tillë. 

 

 

 

 

 

 

  4 



           5 

Fillimi i trajnimit për gjeneratën e pestë të Programit të Trajnimit Fillestar 

Trajnimi i kandidatëve për gjyqtarë e prokurorë të ardhshëm konsiderohet si një prej funksioneve kryesore dhe 

tejet i rëndësishëm për Institutin Gjyqësor të Kosovës dhe sistemin gjyqësor në përgjithësi. 

 

Fillimin e këtij trajnimi në një ceremoni rasti e përshëndeti z. Fejzullah Hasani, Kryetar i Gjykatës Supreme të 

Kosovës dhe Kryetar i Këshillit Drejtues të IGJK-së, i cili uroi kandidatët për fillimin e trajnimit në këtë program 

dhe kërkoi nga ata që të angazhohen maksimalisht në ngritjen e shkathtësive profesionale gjatë trajnimit dhe të 

jenë vetëm në shërbim të ligjit në punën e tyre si gjyqtarë e prokurorë të ardhshëm.  Ai më tej shtoi se mbështetja 

e gjyqësorit nga kandidatët e rinj për gjyqtarë e prokurorë është më se e nevojshme në këtë fazë kur gjyqësorit i 

duhen më shumë se kurrë gjyqtarë dhe prokurorë. 

 

Në këtë ceremoni mori pjesë edhe z. Harold D. Damper Jr. Shef i NCSC në Kosovë, i cili u përkujtoi kandidatëve 

rëndësinë e këtij programi, rrugën e gjatë që ata kanë ndjekur deri në këtë ditë, pritjet e tyre nga trajnimi si dhe 

pritjet e shtetit të Kosovës nga vet ata si gjyqtarë apo prokurorë të ardhshëm. Ai kërkoi nga kandidatët që gjatë 

trajnimit ata të angazhohen në fitimin e njohurive të reja nga praktika gjyqësore dhe zbatimi i ligjit si dhe të 

vihen në shërbim të mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut pasi që të fillojnë të ushtrojnë funksionin e 

gjyqtarit apo prokurorit. 

 

Drejtori i IGJK-së z. Lavdim Krasniqi foli për programin e trajnimit, procesin e organizimit të tij, rregullat e vet 

programit trajnues dhe angazhimet e IGJK-së për t’iu ofruar një program trajnimi sa më cilësor në përputhje me 

nevojat e tyre duke vlerësuar përgatitjen dhe përvojën e deritashme të kandidatëve. 

Faza e parë e zbatimit të trajnimit do të filloj nga data 4 dhjetor 2013 dhe do të vazhdoj me fazat tjera deri në 

zbatimin e plotë të programit trajnues të miratuar nga Këshilli Drejtues i IGJK-së.  

 

 

    Aktivitetet nga Programi  i Trajnimit Fillestar (PTF) 
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Vizita e delegacionit nga Shkolla Nacionale e Magjistraturës së Francës në Institutin Gjyqësor të Kosovës 

 

Me 18 dhjetor 2013, Institutin Gjyqësor të Kosovës e vizitoi një delegacion nga Shkolla e Magjistraturës së 

Francës. Delegacioni u prit nga Drejtori i IGJK-së, U.D i Koordinatorit të Programit dhe Udhëheqësi i Programit 

për Hulumtime dhe Publikime. Qëllimi i vizitës ishte njohja me trajnimin gjyqësor në Kosovë, me ç’rast u 

diskutua për bashkëpunimin reciprok dhe planifikimin e mbështetjes së IGJK-së në të ardhmen. 

Struktura organizative, funksionimi dhe programet trajnuese të IGJK-së u prezantuan nga Drejtori me fokus në 

trajnimin fillestar. Me këtë rast pati diskutime dhe pyetje të ndryshme nga mysafirët lidhur me reformën e 

sistemit gjyqësor, procedurën e rekrutimit të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë, mënyrën e vlerësimit dhe të 

monitorimit të tyre si dhe zbatimin e trajnimit fillestar. Me këtë rast mysafirët nga Franca patën mundësinë të 

shohin për së afërmi trajnimin e kandidatëve në programin fillestar që po zhvillohej në IGJK. 

Në fund të takimit, përfaqësuesit nga Shkolla e Magjistraturës dhe Drejtori i IGJK-së u pajtuan që të 

nënshkruajnë një Marrëveshje Bashkëpunimi. 

Delegacioni francez gjithashtu u takua edhe me udhëheqësen e ekipit të projektit të BE-së për reformën e 

arsimimit ligjor i cili po mbështetë IGJK-në si dhe me përfaqësues të Prokurorisë së Shtetit dhe Kryesuesin e 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës. 

 

 

 

Aktivitetet tjera 



 

Programi për praktikantë-studentë të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në vazhdimësi të bashkëpunimit me Fakultetin Juridik të UP-së, me 18 dhjetor 2013 në Institutin 

Gjyqësor të Kosovës përfunduan praktikën tre studentë të këtij Fakulteti.  

 

Gjatë periudhës tremujore ata patën mundësinë të mësojnë për së afërmi punën e IGJK-së, të njihen 

me funksionimin e sistemit gjyqësor, të përfitojnë nga pjesëmarrja në trajnimet e IGJK-së, mësuan 

hartimin e raporteve për trajnimet përkatëse si dhe asistuan në përgatitjen e materialeve të trajnimit.  

 

Pas përfundimit me sukses të praktikës, Drejtori i IGJK-së u shpërndau praktikantëve certifikata.   
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Raport nga takimi me kryetar të gjykatave dhe kryeprokuror të prokurorive të shtetit 

 

Me datë 23 dhjetor 2013, IGJK ka realizuar takimin e radhës me Kryetar të Gjykatave dhe 

Kryeprokuror të Prokurorive të Shtetit ku janë diskutuar aspekte të ndryshme rreth trajnimit të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve gjatë vitit 2013 dhe përgatitjet për trajnimet në vitin 2014. 

 

Në këtë takim Drejtori i IGJK, z. Lavdim Krasniqi i njoftoi kryetarët dhe kryeprokurorët për trajnimet 

e realizuara gjatë vitit 2013, veçanërisht u ndal tek pjesëmarrja e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

trajnime si dhe sfidat rreth këtij procesi. 

 

Pika qendrore e diskutimit ishin përgatitjet për fillimin e trajnimeve për vitin 2014, për të cilën 

Drejtori i IGJK-së i njoftoi kryetarët dhe kryeprokurorët me Programin Kornizë të trajnimeve për 

periudhën 2014-2015 si dhe Planin e Zbatimit të Programit Kornizë për gjashtëmujorin e parë të vitit 

2014 të cilat janë risi në këtë vit. Po ashtu u diskutua edhe për metodologjinë e aplikimit për 

pjesëmarrje në trajnime si dhe procedurën e përgatitjes së listës së pjesëmarrësve dhe ftesave të cilat 

do t’i dërgoj IGJK sipas listës së konfirmuar nga Kryetarët e Gjykatave dhe Kryeprokurorët e 

Prokurorive të Shtetit. 

 

Kryetarët e Gjykatave dhe Kryeprokurorët e Prokurorive të Shtetit në diskutimet e tyre përgëzuan 

IGJK-në për të gjitha përgatitjet e bëra për fillimin e trajnimeve për vitin 2014 dhe premtuan 

mbështetje të plotë në mbarëvajtjen e trajnimeve qoftë duke koordinuar pjesëmarrjen e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në trajnime qoftë duke kontribuar në ngritjen e cilësisë së trajnimeve në rastet kur ata do 

të angazhohen në cilësi të trajnuesit apo ndonjë detyre tjetër rreth zbatimit të programeve trajnuese të 

IGJK-së. 

 

Në takim u prezantua edhe afati kohor i aplikimit për trajnime dhe i hartimit të listave përfundimtare 

të pjesëmarrësve në trajnimet për gjashtëmujorin e parë të vitit 2014.  

 

Në fund të takimit nëpërmjet kryetarëve dhe kryeprokurorëve, të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve iu 

dërgua Plani për Zbatimin e trajnimeve për gjashtëmujorin e parë të vitit 2014 i cili përmban edhe 

formularin e aplikimit për trajnime si dhe materiale tjera mbështetëse për mbarëvajtjen e trajnimeve. 
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