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Më  06 mars 2012, IGJK, ka realizuar një tryezë pune nga lëmia 

kundërvajtëse me temën, Disa aspekte të procedurës Kundërva-

jtëse. 

Qëllimi i kësaj tryeze ishte njohja dhe zgjerimi i njohurive në zba-

timin e dispozitave ligjore  të Ligjit për Kundërvajtje gjatë fazës së  

administrimit të provave.  

 

Objektivat e temës konkrete u drejtuan në atë  ku  pas përfundimit të 

tryezës pjesëmarrësit, të janë në gjendje që të:  

 Njihen me parimet udhëheqëse gjatë fazës së administrimit të 

provave në procedurën kundërvajtëse; dhe 

 Vlerësojnë drejt provat në procedurën kundërvajtëse; 

 
Gjithashtu, në bashkëpunim me pjesëmarrësit u  shqyrtuan  disa raste 

nga praktika gjyqësore, u shkëmbyen përvojat e punës  së  tyre dhe 

dilemat e ndryshme të shfaqura në praktikë si dhe, në fund pjesëmar-

rësit, demonstruan një rast simulimi  në momentet kur gjatë kësaj 

faze procedurale bëhet ballafaqimi i palëve, në cilësi të te pandehurit 

dhe të dëshmitarit.  
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Më 07 deri më 09 Mars 2012, IGJK në bash-

këpunim me Departamentin e Drejtësisë së 

SHBA-ve, programi OPDAT në Prishtinë, në 

kuadër të Programit të trajnimit për avancim ka 

realizuar një tryezë pune tre ditore me temë 

“Zhvillimi i Shkathtësive të Përfaqësimit gjatë 

Gjykimit”. 

 

Çështjet të cilat u trajtuan në këtë trajnim ki-

shin të bënin me teknikat e marrjes në pyetje të 

drejtpërdrejtë, të tërthortë, vënien dhe rimarrjen 

në pyetje të pandehurve, dëshmitarëve, 

ekspertëve, si dhe teknikat e paraqitjes së fjalës 

hyrëse dhe argumentimit përfundimtar, si nga 

ana e prokurorit ashtu edhe nga ana e avokatit 

mbrojtës.  

 

Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësve ju mundësua 

që përmes punës në grupe të demonstrojnë 

shkathtësitë e tyre të përfaqësimit gjatë gjyki-

mit, duke punuar rreth një rasti praktik dhe 

duke përdorur teknikat e prezantuara nga tra-

jnuesit për këtë trajnim.  

Gjithashtu, të gjitha prezantimet e pjesëmarrësve 

janë incizuar, me qëllim të marrjes së sugjerimeve 

dhe udhëzimeve për paraqitjen e tyre si dhe në fund 

u janë shpërndarë çertifikatat për përfundimin me 

sukses të trajnimit.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin, gjyqtarë, prokurorë 

duke i përfshirë nga të gjitha nivelet, avokat dhe 

mbrojtës të viktimave nga regjionet e Prishtines, 

Mitrovices dhe Ferizajit. 

Program Trajnimi mbi Shkathtësitë e Përfaqësimit në Gjykim  

sipas Programit NITA 

Tryezë  DiskutimeshTryezë  Diskutimesh : Zbatimi i Marrjes në Pyetje të Dëshmitarit dhe Dëshmi-
tarët e Mbrojtur 

Më 16 mars 2012, IGJK ka realizuar sesionin 

trajnues me temën e lartpërmendur.  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte analizimi  i  çësht-

jeve që kanë të bëjnë me dëshmitarët në proce-

durën penale për të cilët besohet se mund të 

ofrojnë njoftime për veprën penale, për kry-

erësin dhe për rrethanat e rëndësishme për pro-

cedurën penale duke dhënë kontribut në 

zbardhjen e drejtë të çështjes. Mënyra e zbatimit 

të marrjes në pyetje, detyrimi ligjor për të dësh-

muar, dëshmitarët e mbrojtur në procedurë pe-

nale dhe urdhri për anonimitet ishin çështjet të 

cilat u diskutuan gjatë këtij sesioni trajnues. 

 Me këtë rast u bë një vështrim i disa rasteve  

praktike dhe shkëmbimi i përvojave  me qëllim 

të  eliminimit  të  dilemave  të cilat shfaqen në 

praktik. 

Ky trajnim kishte si objektiva kryesore ato si më 

poshtë: 

 Të arrihet vlerësimi i efektit të dëshmisë  

së  dëshmitarëve të liruar procedurën pe-

nale dhe të bëhet dallimi i tyre; 

 Të vendoset për papranueshmërinë e 

dëshmisë së dëshmitarëve si provë në pro-

cedurën penale; 

 Të dallojnë rastet se kur shpallet një dësh-

mitar anonim dhe dëshmitar bash-

këpunues; 

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarë dhe proku-

rorë nga të gjitha nivelet dhe nga të gjitha regjio-

net e Kosovës. 
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Me 20 dhe 21 mars 2012, në 

kuadër të Programit të Tra-

jnimeve për Avancim dhe 

Programit të Vazhdueshëm 

për Arsimim Ligjor është 

realizuar sesioni i përbash-

kët i radhës me temë: “ 

Krimi i Organizuar”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte 

krijimi i praktikave më të 

mira në drejtim të paran-

dalimit dhe luftimit të krimit 

të organizuar, ndërkaq si 

objektivë e këtij trajnimi 

ishin që përfituesit i këtyre 

sesioneve të: 

 

 kuptojnë karakteristikat 

e krimit të organizuar 

 identifikojnë llojet e kri-

meve që hyjnë në kategorinë 

e veprave të krimit të or-

ganizuar, 

 njohin elementet e 

veprës së trafikimit me qenie 

njerëzore, trafikimit me emi-

grantë, narkotikë dhe sub-

stanca psikotrope dhe 

veprave tjera të pastrimit të 

parave dhe ekonomisë jofor-

male, 

 të bëjnë dallimin e 

këtyre veprave penale me 

veprat tjera që kanë ngjash-

mëri dhe 

 njohin në praktikë masat 

për luftimin e krimit të 

organizuar. 

Çështjet të cilat janë përfshirë për 

diskutim në ditën e parë të këtij tra-

jnimi janë: trafikimi me njerëz, 

trafikimi me narkotikë të rrezik-

shëm dhe substanca psikotrope, 

korrupsioni si pjesë e krimit të or-

ganizuar, ekonomia joformale dhe 

pastrimi i parave.  

 

Përfituesit 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 or-

ganizuar, karakteristikat e tyre dhe 

qëllimi që dëshirohet të arrihet për-

mes trajtimit të tyre. 

Në ditën e dytë të trajnimit në  fo-
kus të trajtimit ishin masat për 
luftimin e këtyre veprave si:  

masat e fshehta teknike të 

hetimit dhe vëzhgimit, dëshmi-

tarët e mbrojtur dhe dëshmi-

tarët bashkëpunues si dhe mar-

rëveshja për pranimin e fa-

jësisë.  

 

Me këtë rast u prezantuan 

rastet kur mund të bëhet 

kërkesa për këto masa, kush 

duhet t’i bëjë, cilat masa mund 

të lëshohen me urdhrin e pro-

kurorit dhe cilat masa nuk 

mund të lëshohen pa urdhrin e 

gjyqtarit të procedurës para-

prake.  

Gjithashtu u dhanë sqarime 

edhe sa i përket kohëzgjatjes 

së këtyre masave, llojet dhe 

kategoritë e dëshmitarëve dhe 

shembuj nga praktika gjy-

qësore me rastin e zbatimit të 

këtyre masave. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin 

gjyqtarët dhe prokurorët nga 

gjitha regjionet e Kosovës. 

 

Krimi i Organizuar - PTA dhe PVAL 
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Më 1-2, 8-9 si dhe 22-23 mars 2012, 

IGJK në bashkëpunim të Programin e 

Binjakëzimit (EU-LER) ka realizuar 

tri trajnime dy ditore lidhur me Kon-

ventën Evropiane për Liritë dhe të 

Drejtat Themelore të Njeriut.  

 

Qëllimi i këtyre trajnimeve ishte për-

gatitja e gjyqtarëve dhe prokurorëve 

në zbatimin praktik të KEDNJ, 

ndërkaq objektivë ishte që përfituesit 

pas përfundimit të këtyre trajnimeve 

të jenë në gjendje qe:  

 Të kuptojnë rëndësinë  e KEDNJ 

dhe ndikimin e sajë në praktikën gjy-

qësore; 

 Të njohin liritë themelore dhe të 

drejtat e garantuara me KEDNJ, 

 Të njohin kompetencën dhe ju-

ridiksionin e Gjykatës së Strasburgut, 

 Të njihen me elementet e 

pranueshmërisë apo pa-

pranueshmërisë së kërkesës pranë 

Gjykatës së Strasburgut; dhe 

Të kuptojnë efektin e vendi-
meve të marra për shtetet 
anëtare të Këshillit të Ev-
ropës dhe ratifikuese të 
KEDNJ. 

Me rastin e trajtimit të këtyre 
çështjeve trajnuesit 
ndërkombëtarë prezantuan 
një video incizim përmes të 
cilit pjesëmarrësit u njoftuan 
me historikun e formimit të 
Gjykatës së Strasburgut, me 
raste të denoncimit pranë 
kësaj gjykate  

 

nga shtete të ndryshme dhe 

me pasojat e vendimeve të 

marra nga kjo gjykatë për 

këto shtete të cilat janë 

anëtare të Këshillit të Ev-

ropës dhe ratifikuese të 

KEDNJ.  

Gjatë trajnimeve janë dhënë 

shpjegime sa i përket organ-

izimit të Gjykatës së Stras-

burgut, përbërjen e trupit  

gjykues, afatet relevante,  

kush mund të parqet kërkesë 

pranë gjykatës, si dhe lidhur 

me dallimin në mes të Këshillit 

Evropian dhe Këshillit të Ev-

ropës cilat janë mundësitë për 

anëtarësim si në Këshill të Ev-

ropës ashtu edhe në BE. 

 

Përfituesit e këtyre trajnimeve 

patën rastin që përmes punëve 

në grupe dhe detyrave që ki-

shin të demonstrojnë njohuritë 

e tyre në evidentimin e shkel-

jeve të drejtave të garantuara, 

me theks të veçantë nga neni 5 

dhe 6 të Konventës. 

 

Përfitues ishin gjyqtarët, pro-

kurorët dhe bashkëpunëtorë 

profesional nga gjitha regjionet 

e Kosovës. 

 

Konventa Evropiane për Liritë Themelore dhe të Drejtat e Njeriut- PTA dhe PVAL 
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Më 22 mars 2012, IGJK, ka reali-

zuar një tryezë diskutimesh nga 

lëmia civile me temën e lartper-

mendur. 

 

Qëllimi kryesor i kësaj tryeze ishte 

trajtimi i dispozitave ligjore për sa i 

përket: zhvillimit të procedurës për 

shkurorëzim,  

mënyrën e zbatimit të këtyre dis-

pozitave në praktikën gjyqësore 

dhe mënjanimin e dilemave even-

tuale të rasteve praktike. 

 

Ndër objektivat kryesore ishin që 

gjyqtarët pas tryezës: 

 

 Të thellojnë njohuritë lidhur 

me inicimin e procedurës 

pranë gjykatës kompetente për 

zgjidhjen e martesës me shku-

rorëzim, pasurinë e përbashkët 

të bashkëshorteve dhe besimin 

i fëmijëve.   

 Të dallojnë dhe zbatojnë dre-

jtë procedurën paraprake 

(tentim pajtimi) dhe proce-

durën përfundimtare.  

 Të zbatojnë në mënyrë efi-

kase procedurën e zgjidhjes 

se martesës me shkurorëzim 

sipas dispozitave të Ligjit 

për Familjen të Kosovës. 

Nga organizimi i këtillë trajnues 

përfituan gjyqtarët e lëmisë 

civile nga niveli i gjykatës ko-

munale dhe të kundërvajtjes të 

te gjitha regjioneve. 

 

Gjatë diskutimeve nga 

pjesëmarrësit u iniciuan disa 

çështje praktike të cilat kërkuan 

trajtim të veçantë për zgjidhjen e 

tyre nga trajnuesit, u shqyrtuan 

disa vendime gjyqësore, si dhe u 

shkëmbyen përvoja pune me 

synim të unifikimit të praktikës 

gjyqësore. 

 

Tryezë Diskutimesh: Shkurorëzimi, Pasuria e Përbashkët e Bashkëshortëve dhe 
Besimi i Fëmijës” 

 

Tryezë Diskutimesh: “Pronësia - Autorizimet dhe Kufizimet e Pronarit dhe Servi-

tutet Reale” 

Më 27 mars 2012, IGJK ka reali-

zuar tryezën e diskutimeve  me 

temën:“ Pronësia - autorizimet 

dhe kufizimet e pronarit dhe ser-

vitutet reale”.  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte 

analiza e të drejtës së pronësisë 

dhe zbërthimi i autorizimeve që 

përmban ajo si dhe identifikimi i 

kufizimeve të përgjithshme dhe të 

veçanta të saj.  

Në fokus të tryezës ishin edhe 

çështjet e diskutueshme lidhur 

me mënyrat e fitimit të 

pronësisë, hipotekën dhe pengun 

si dhe regjistrimin e pronësisë. 

 

Objektivat e këtij trajnimi ishin: 

 

Të shpjegohet gjithanshëm e dre-

jta e pronësisë me autorizimet që 

ka dhe të aplikohen drejt dispozi-

tat ligjore në praktikë lidhur me 

këto autorizime dhe kufizimet e 

saja. 

 

 Të identifikohen kufizimet e 

përgjithshme dhe të veçanta të së 

drejtës së pronësisë. 

 Të kuptohet e drejta fqin-

jësore dhe imisionet si rregul-

lator për kufizimin e të drejtës 

së pronësisë. 

 

 Të dallohen e drejta fqin-

jësore dhe servitutet sen-

dore. 

    Të sqarohen çështjet e 

diskutueshme dhe dilemat 

lidhur me mënyrat e fitimit 

të pronësisë, hipotekën dhe 

pengun si dhe regjistrimin 

e pronësisë. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin 

gjyqtarët e të gjitha niveleve 

nga të gjitha regjionet e Kos-

ovës. 
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Më 28 mars 2012, IGJK në bash-

këpunim dhe mbështetje të 

USAID-SEAD ka realizuar 

tryezën e diskutimeve  me temën: 

“Kontrata për licencën, linzigun, 

magazinimin dhe kontrollin e 

mallit”.  

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte 

analiza dhe trajtimi i gjithanshëm 

kontratës për licencën, linzingun, 

magazinimin dhe kontrollin e 

mallit. Në fokus të tryezës ishin 

edhe vështirësitë në të kuptuarit e 

drejtë të kontratave të përmendura 

dhe dilemat që po shfaqen në 

praktik. 

 
Objektivat e këtij trajnimi ishin: 

Të shpjegohet korniza e përgjith-
shme ligjore në fuqi për  

 kontratën e licencës, lizingut, 

kontrollit të mallit dhe 

magazinimit si dhe zgjidhjet që 

përmban Projekt-Ligji për Mar-

rëdhëniet e Detyrimeve i Kos-

ovës. 

 

 Të analizohet praktika që 

nga viti 1999 dhe problemet e 

ndërlidhura me zbatimin e këtyre 

kontratave në praktikën aktuale. 

 Të sqarohen gjithanshëm 

elementet thelbësore të kon-

tratës për licencën, linzin-

gun, magazinimin dhe kon-

trollin e mallit. 

 Të sqarohen dhe precizohen 

të drejtat dhe detyrimet e palëve 

te këto kontrata. 

 Të sqarohen në mënyrë të 

veçante efektet juridike  të 

kontratës për licencën, lizin-

gun, magazinimin dhe kon-

trollin e mallit. 

 Të shpjegohet dhe saktëso-

het përgjegjësia për dëmin e 

shkaktuar te këto kontrata. 

Të kuptohen drejtë mënyrat e 

shuarjes së këtyre kontratave. 

Tryezë Diskutimesh: “Kontratat për Licencën, Linzingun, Magazinimin dhe Kon-

trollin e Mallit” 

 

Tryezë e Diskutimeve: Procedura Penale ku Përfshihen Kryes me Çrregullime 
Mendore 

Më 30  mars 2012, IGJK ka real-

izuar sesionin trajnues nga lëmia 

penale me temën e lartë cekur. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte 

shtjellimi i  çështjeve praktike që 

kanë të bëjnë  me procedurat  për 

shqiptimin  e masës së trajtimit 

të detyrueshëm psikiatrik në liri 

apo me ndalim,  nëse vërtetohet 

nga gjykata se i pandehuri ka 

kryer vepër penale në gjendje të 

paaftësisë  mendore. 

 

Objektivat mësimore të këtij tra-

jnimi ishin qe pjesmarresit:  

 Të njoftohen për stan-

dardet dhe procedurën 

penale  që zhvillohen për 

këtë kategori të per-

sonave kur këta kanë 

kryer vepër penale; 

 Të zhvillojnë aftësitë 

profesionale rreth inter-

pretimit autentik të nor-

mave që rregullojnë këtë 

sferë; 

 Të demonstrojnë 

shkathtësitë profesionale 

gjatë zbatimit të kësaj 

procedure;     

Gjatë kësaj tryeze u analizuan 

çështjet që kanë të bëjnë me pro-

cedurën  

penale ku përfshihen kryes me 

çrregullime mendore, duke 

përfshirë paraburgimin për 

persona me çrregullime men-

dore, shqyrtimin gjyqësor dhe 

marrjen e vendimit dhe ekze-

kutimin e këtyre masave.  

Tryeza u përshkua edhe me 

raste nga praktika gjyqësore 

me qëllim të  shkëmbimit të  

përvojave, respektimit të stan-

dardeve ndërkombëtare dhe 

trajtimit me humanizëm  të 

këtyre personave, në rastet kur 

janë kryerës të veprës penale.   

Përfitues   të këtij  trajnimi 

ishin gjyqtar dhe  prokuror të 

të gjitha niveleve nga të gjitha 

regjionet e Kosovës.  



 

Me 6 mars 2012, IGJK në kuadër të Programit 

për Profesionistët tjerë në Sistemin Gjyqësor 

dhe Prokurorial, ka realizuar ciklin e dytë të 

trajnimit nga moduli për bashkëpunëtorët pro-

fesional. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që bash-

këpunëtorëve profesional  tu ofrohen njohuri 

më të detajuara për disa lloje të instituteve të 

së drejtës në kuadër të Kodit Penal të Kos-

ovës. 

 

Objektivë kryesore ishte që pjesëmarrësit pas 

përfundimit të këtij trajnimi të jenë në gjendje 

të: 

 Kuptojnë përgjegjësinë penale 

 Dallojnë dënimet dhe llojet e tyre, 

 Njohin institutin e zëvendësimit të 

dënimit 

 Dinë për parimin ne bis iden në legjis-

lacionin e Kosovës dhe 

 Identifikojnë veprat penale kundër 

lirive dhe të drejtave të njeriut. 

Faqe 8 
BULETINI 

2. Aktivitetet  nga  Programi i Trajnimeve për Avancim (PTA) 

Trajnim për Bashkëpunëtorët Profesional 

Çështjet të cilat u trajtuan gjatë këtij trajnimi 

ishin: përgjegjësia penale, Dënimet, 

zëvendësimi i dënimit, parimi ne bis iden në 

legjislacionin e Kosovës dhe kapitulli i 

veprave penale kundër lirive dhe të drejtave të 

njeriut. 

 

Pjesëmarrësit patën rastin të demonstrojnë 

njohuritë e tyre për çështjet të cilat ishin ob-

jekt trajtimi duke u ndarë në grupe dhe hartuar 

nga tri lloje të aktgjykimeve për vepra të 

ndryshme penale dhe më pas diskutuan për 

natyrën e çështjes, mënyrën e vendosjes, 

provat e administruara dhe çështje tjera sa i 

përket dispozitave adekuate për kualifikimin e 

veprës, dënimin, llojet e dënimeve etj. 

 

Përfitues ishin bashkëpunëtorët profesional të 

gjykatave dhe prokurorive të Kosovës. 

 

 

 



 

Më 12 mars 2012, IGJK, në 

kuadër të Programit të Trajni-

meve për Avancim realizoi 

sesionin e radhës me temë: “E 

Drejta Civile Materiale dhe 

Procedurale”.  

 

Në kuadër të këtij trajnimi janë 

trajtuar çështje që kanë të 

bëjnë me prezumimet për 

zhvillimin e procedurës kon-

testimore, paditë për mbrojtjen 

nga akti i pengim posedimit 

dhe paditë për mbrojtjen e 

pronësisë. 

 

Ky trajnim kishte disa objek-

tiva për pjesëmarrësit, si:  
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Për të zbërthyer këtë materie 

është analizuar baza ligjore nga 

trajnuesit por edhe nga vet 

pjesëmarrësit, janë dhënë 

sqarime edhe për kuptimin  

“poseduesi pronësor” si emërtim 

i ri që është futur në ligj, si dhe u 

përdorën shumë shembuj nga 

praktika gjyqësore si për pengim 

posedimin ashtu edhe për 

mbrojtjen e pronësisë.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin 

gjyqtarët nga niveli komunal dhe 

i qarkut nga gjitha regjionet e 

Kosovës 

E Drejta Civile Materiale dhe Procedurale 

 Identifikimi i prezu-

mimeve për zhvillimin e pro-

cedurës kontestimore në faza 

të ndryshme të procedurës, 

 

 listimi i veprimeve të gjy-

qtarit për evitimin e 

mangësive që iu referohen 

prezumimeve procedurale, 

 

 njohja me format e 

posedimit dhe paditë për 

mbrojtjen e posedimit si dhe 

 

 njohja me format dhe 

paditë për mbrojtjen e 

pronësisë. 



 

Më 14 dhe 15 mars 2012, në kuadër të Pro-

gramit të Trajnimeve për Avancim është 

realizuar moduli me temë Marrëveshja për 

Pranimin e Fajësisë.  

Ky trajnim ka qenë i karakterit regjional me 

ç’rast përfitues kanë qenë gjyqtarët dhe pro-

kurorët nga regjioni i Prishtinës, Gjilanit 

dhe Mitrovicës. 

 

Duke qenë se Marrëveshja për pranimin e 

fajësisë është institut i cili ka hyrë në fuqi në 

fund të vitit 2008, ky trajnim kishte për qël-

lim krijimin e praktikave më të mira në dre-

jtim të zbatimit të këtij instituti juridik dhe 

inkurajimi i prokurorëve që kur ekzistojnë  

rrethanat adekuate, pa e cenuar  interesin e 

drejtësisë, të aplikojnë këtë institut për 

shkak të ekonomizimit të procedurës, 

zvogëlimit të lëndëve dhe shumë për-

parësive tjera.  

 

Objektivë kryesore ishte që pjesëmarrësit 

pas përfundimit të këtij trajnimi të jenë në 

gjendje të: 

 

 Interpretojnë dispozitat adekuate që 

kanë të bëjnë me marrëveshjen për 

pranimin e fajësisë, 

 Ndërmarrin veprimet e duhura për 

realizimin e marrëveshjes për 

pranimin e fajësisë, 

 Zbatojnë procedurën para gjykatës 

në rastin kur ajo pranon mar-

rëveshjen për pranimin e fajësisë, 

dhe 

Faqe 10 
BULETINI 

 Njohin rastet kur gjykata mund të aprovojë 

apo mos aprovojë marrëveshjen për pranimin e 

fajësisë. 

 

Gjatë këtij trajnimi dy ditorë u trajtuan në detale 

marrëveshja për pranimin e fajësisë,  kuptimi, 

prejardhja, efekti, negocimi i palëve sipas 

KPPK, iniciativat, përmbajtja dhe format e mar-

rëveshjes për pranimin e fajësisë, paraqitja e 

marrëveshjes në gjykatë, pozita e palëve dhe të 

dëmtuarit në lidhjen e marrëveshjes, seanca gjy-

qësore për shqyrtimin e marrëveshjes, vendimet 

e gjykatës me rastin e shqyrtimit të mar-

rëveshjes dhe aktgjykimi që ka bazë mar-

rëveshjen për pranimin e fajësisë.  

 

Gjatë trajnimit u prezantuan edhe raste nga 

praktika gjyqësore në Kosovë në  të cilat është 

vepruar drejtë, njëkohësisht edhe nga praktika e 

Gjykatës së Hagës ku përmes video inçizimit 

pjesëmarrësit patën rastin të njihen me një se-

ancë gjyqësore të shqyrtimit të marrëveshjes për 

pranimin e fajësisë. 

                                Marrëveshja për pranimin e fajësisë  



 

Me 19 mars 2012,  në bash-

këpunim me projektin e 

USAID/SEAD - Sistemi i 

Përmbarimit të Mar-

rëveshjeve dhe Vendimeve në 

Kosovë, në kuadër të pro-

gramit të trajnimit për profe-

sionistët tjerë në sistemin gjy-

qësor është realizuar një se-

sion trajnues lidhur me proce-

durën e ekzekutimit.  

 

Ky trajnim kishte karakter 

regjional, me ç’rast janë përf-

shirë zyrtarët përmbarues nga 

regjioni i Prishtinës, Gjilanit dhe Mi-

trovicës.  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që zyrtarëve 

përmbarues t’u ofrohen njohuri më të 

detajuara për procedurën e ekzekutimit 

me theks të veçantë lidhur me ekze-

kutimin  e vendimeve të cilat kanë për 

bazë dokumentin përmbarimor dhe do-

kumentin autentik dhe ekzekutimi i 

vendimeve në paluajtshmëri. 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi zyrtarët 

përmbarues të jenë në gjendje të: 

 

 njohin ndryshimet dhe risitë në draft 

Ligjin për Procedurën e Përmbarimit sa i 

përket përmbarimit të vendimeve në 

bazë të dokumentit autentik, 
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 dallojnë përshtatshmërinë e dokumentit 

përmbarimor, dhe 

 njohin karakteristikat e sistemit të përm-

barimit privat 

 

Çështjet të cilat u trajtuan gjatë këtij tra-

jnimi ishin: përmbarueshmëria e vendimit 

dhe plotfuqishmëria, përshtatshmëria e do-

kumentit përmbarimor, përmbarimi në 

paluajtshmëri duke përfshirë caktimin e 

vlerës, shitja dhe seancat publike për shitje, 

pagimi i kreditorëve dhe pengu në pasurinë 

e paluajtshme.  

 

Me rastin e trajtimit të kësaj materie në fo-

kus ishin risitë e draft Ligjit për procedurën 

e përmbarimit.  

 

                                Procedura e ekzekutimit 



 

Më 26 mars 2012, IGJK ka realizuar modulin e radhës me temë “Etika Gjyqësore dhe Proku-

roriale”. 

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

Etikës për gjyqtarë dhe prokurorë. 

Objektivë kryesore ishte që pjesëmarrësit pas përfundimit të këtij trajnimi të jenë në gjendje të: 

 

 njohin sjelljen e mirë dhe të pahijshme në bazë të parimeve dhe rregullave të etikës gjy-

qësore dhe prokuroriale dhe  

 zbatojnë praktikat më të mira në këtë fushë. 

Çështjet të cilat u trajtuan në kuadër të këtij trajnimi kryesisht ishin parimet e përgjithshme të 

Kodit të etikës për gjyqtarë dhe prokurorë, rregullat specifike të etikës, përgjegjësitë gjyqësore 

dhe jo gjyqësore si dhe risitë e Ligjit mbi Këshillin Gjyqësor dhe Këshillin Prokurorial sa i 

përket procedurës së disiplinimit.  

Zbatimi i ketij trajnimi në vazhdimësi u shoqërua me shembuj të ndryshëm nga praktika lidhur 

me shkeljet eventuale te këtyre rregullave, me vëmendje të veçantë gjatë rasteve praktike të 

trajtuara nga zyra e ZPD-së.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe bashkëpunëtorët profesional të gjykatave nga reg-

jioni i Prishtinës  
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Tryezë Pune: Etika Gjyqësore dhe Prokuroriale 
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  3. Aktivitetet nga Programin Fillestar për Arsimim Ligjor ( PFAL) 

 Me 1, 2 dhe 5 mars, kandidatët e gjeneratës së IV të PFAL kanë vazhduar me 

provimet në modulet trajnuese të cilat kanë mbetur pa u perfunduar gjatë muajit 

shkurt. Provimi është hartuar dhe vlerësuar nga trajnuesit, ndërsa është administruar 

nga IGJK-ja. 

 

Provimi është organizuar në dy grupe, për shkak të numrit të madh dhe profilit të 

ndryshëm të kandidatëve.  

 

I gjithë procesi i provimit ka qenë i monitoruar nga monitorues të OSBE-së. 

 

Provimit iu nënshtruan 56 kandidatë, 41 kandidatë për gjyqtarë dhe 15 për prokurorë, 

për të cilët ky provim ka shënuar edhe përfundimin e trajnimit në Programit Fillestar 

për Arsimim Ligjor për këtë gjeneratë. 
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Provimet në PFAL 
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Më 23 mars 2012 është mbajtur takim me 

mentorët e kandidatëve të PFAL IV.  

Gjatë këtij takimi është diskutuar realizimi 

i programit trajnues për fazën e tretë (fazën 

e mentorimit), për rëndësinë e punës së 

mentorëve, përgjegjësitë e tyre si mentor 

për vështirësitë dhe sfidat që ata kanë 

kaluar gjate kësaj faze si dhe angazhimin e 

kandidatëve gjatë kësaj faze trajnuese. 

 

Drejtori i IGJK-së duke iu drejtuar 

pjesëmarrësve vlerësoi lartë përkushtimin e 

mentorëve ndaj kandidatëve gjatë gjithë 

kësaj faze dhe përkundër numrit të madh të 

tyre të dy gjeneratave (PFAL III dhe IV).  

Nga ana e mentorëve trajnimi praktikë 

gjatë kësaj faze u cilësua shumë i sukses-

shëm dhe më se i nevojshëm për kandi-

datët.  
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Takimi me Mentor 

Në fund të takimit mentorët dorëzuan for-

mularët e plotësuar, listat e vijueshmërisë si 

dhe materialet e tjerat të punuara nga ana e 

kandidatëve gjatë fazës praktike të trajnimit 

si dhe konfirmuan përfundimin me sukses të 

kësaj faze trajnimi. 

       Vlerësimi i Provimit të Fazës së Dytë të PFAL 

IV 

Në përfundim të trajnimit të fazës së dytë të PFAL IV, kandidatët i janë nënshtruar provimit 

në të gjitha modulet trajnuese në të cilat kanë ndjekur trajnime gjatë kësaj faze.  

 

Pas administrimit të provimit, vlerësimi i të gjitha provimeve u bë nga trajnuesit gjatë muajit 

mars. Rezultati i kandidatëve në provim u cilësua pozitiv dhe për disa prej kandidatëve 

shumë i lartë, gjë kjo e cila dëshmon për përgatitjen e tyre për marrjen e detyrës së gjyqtarit 

apo prokurorit. 

Pas vlerësimit, verifikimit dhe vendosjes së pikëve në formularët përkatës, u bë publikimi i 

rezultateve.  
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Më 30 mars 2012, u organizua ceremonia solemne e diplomimit të gjeneratës së katërt të 

kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë. 

 

Kandidatët për gjyqtarë e prokurorë kanë vijuar trajnimet në Programin Fillestar për Ar-

simim Ligjor të ndarë në tri faza trajnuese. Ky program ka filluar të zbatohet që nga viti 2008 

dhe deri më tani kanë diplomuar 141 kandidatë për gjyqtarë apo prokurorë në katër gjener-

ata, duke përfshirë edhe 56 kandidatët e gjeneratës së katërt të cilët sapo diplomuan.  

Në këtë ceremoni mbajtën fjalë rasti, Presidentja e Republikës, Kryetar i Gjykatës Supreme 

dhe njeherit Kryetar i Këshillit Drejtues të IGJK-së, Drejtor i IGJK-së, Kryesues i Këshillit 

Gjyqësor, Kryeprokuror i Shtetit, zv. Ministri i Drejtësisë, Ambasadori i SHBA-ve në Kos-

ovë, përfaqësues i Zyrës së BE-së në Kosovë dhe Ambasadori i Holandës në Kosovë. 

 

Nga folësit u vlerësua shumë lartë suksesi i këtij programi dhe diplomimi i kandidatëve në 

mbështetje të sistemit gjyqësor dhe prokurorial te Kosoves. Nga përfaqësuesit e institucion-

eve u potencua mbështetja për IGJK në realizimin e arsimimit ligjor për gjyqtarë e prokurorë 

e posaçërisht për kandidatët për gjyqtarë e prokurorë të ardhshëm. 

 

Në fund të kësaj ceremonie, kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë u shpërndanë diplomat 

duke u uruar sukses në realizimin e misionit të shenjtë të drejtësisë. 

Faqe 15 

Ceremonia e Diplomimit të Kandidatëve të PFAL IV 



 

4. Aktivitetet tjera 

 

 

Më 5 mars 2012, IGJK në bashkëpunim me Departamentit të Drejtësisë  së SHBA-Programin OP-

DAT në Prishtinë, ka organizuar një trajnim një ditorë me trajnuesit e certifikuar në programin e 

ndërtimit të shkathtësive gjatë gjykimit (NITA).  

Qëllimi i trajnimit ishte që pjesëmarrësit të rifreskojne njohurite lidhur me prezantimet e tyre në 

trajnimet sipas programit NITA te cilat pritet të jenë trajnime të nivelit me të avancuar.  

Përqendrimi kryesor gjatë këtij trajnimi ishte përgatitja adekuate e këtyre trajnuesve që të prezanto-

jnë teknikat e ndryshme gjatë gjykimit si: fjala hyrëse, marrja në pyetje e drejtpërdrejtë dhe e 

tërthortë, vënia në dyshim, si dhe argumenti përfundimtar, teknika këto të më të avancuara të 

ekzaminimit të palëve gjate gjykimit, teknika te cilat përfshihen në programin e NITA-s. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin trajnuesit e IGJK-se.  
 
 

 

Më 6 mars 2012, IGJK në bashkëpunim të Programit të Binjakëzimit (EU-LER), ka organi-

zuar një trajnim për stafin e IGJK-së lidhur me platformën e mësimit në distancë e quajtur 

ILIAS. 

Qëllimi i trajnimit ishte që stafi i IGJK-së të zhvillojnë shkathtësitë e tyre lidhur me 

shfrytëzimin e mundësive që ofron kjo platformë për ofrimin e kurseve përmes mësimit në 

distancë.  

Objektivat kryesore të trajnimit ishin që stafi pas këtij trajnimi të jetë në gjendje që të: 

Të krijojnë dhe mirëmbajnë faqen personale në ILIAS; 

Të bëjnë hapjen e llogarive dhe ndarjen e të drejtave dhe roleve në platformë; 

Të vendosin materialet, prezantimet dhe modulet e ndryshme në platformë; 

Të ftojnë dhe regjistrojnë pjesëmarrës në kursin e trajnimeve në distancë; 

Të hartojnë kategorinë e pyetjeve, pyetësorin dhe testet lidhur me vlerësimin e tra-

jnimit; 

Të zhvillojnë njohuritë lidhur me komunikimin në platformë me pjesëmarrësit e tra-

jnimit në e-mail, forum dhe chat; 

Të njihen me terminologjinë e cila përdoret në platformë, etj. 

Trajnimi u zhvillua në formën e mësimit duke praktikuar drejtpërdrejt platformën dhe kri-

juar secili nga pjesëmarrësit kursin e vet. Metodologjia e trajnimit ishte interaktive dhe 

pjesëmarrësit patën mundësi të shkëmbejnë përvojat e tyre dhe të sqarojnë të panjohurat 

lidhur me platformën. 

Zhvillimi i Shkathtësive gjatë  Gjykimit  IGJK+ 

US DOJ (OPDAT) 
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Trajnim i Stafit  



 

Më 14 deri më 16 mars 2012, IGJK në bashkëpunim më Programin e Binjakëzimit (EU-

LER), ka realizuar një trajnim tre ditor, për Trajnues të IGJK-së lidhur me Konventën Ev-

ropiane për Të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut (KEDNJ)”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte kualifikimi i tyre si trajnues të specializuar mbi të Drejtat e 

Njeriut, me synim që në të ardhmen të vazhdojnë trajnimet me përfituesit e këtyre trajni-

meve mbi zbatimin praktik të KEDNJ-së, dhe praktikën gjyqësore të Gjykatës së Strasbur-

gut lidhur me përdorimin e argumentimit të thellë ligjor. 

 

Objektivat kryesore të këtij trajnimi ishin që trajnuesit të:  

 

 Kuptojnë  rëndësinë e KEDNJ dhe ndikimin e saj sot, në praktikën gjyqësore në Kos-

ovë; 

 Krahasojnë rastet praktike në Kosovë lidhur me aspektet specifike të nenit 5 dhe 6  të 

KEDNJ përmes interpretimit të metodave të  Gjykatës së Strasburgut; 

 Analizimi i nevojave për grupet e synuara në të ardhmen për të drejtat e njeriut duke 

përfshirë nivelin bazik dhe atij të avancuar të trajnimit; 

 Hartimi dhe zhvillimi i përmbajtjes se plan programit të trajnimeve nga trajnuesit për 

grupet e synuara në të ardhmen në IGJK-së. 

Disa nga çështjet të cilat u diskutuan kishin në fokus rëndësinë e KEDNJ-së, në Kosovë sot 

dhe në të ardhmen, prezantim i avancuar i Kompetencës dhe Juridiksionit të Gjykatës së 

Strasburgut, procedura për adresimin e kërkesës pranë Gjykatës së Strasburgut dhe efekti i 

këtyre vendimeve gjyqësore, studim i disa rasteve mbi praktikën gjyqësore më të re të 

GJEDNJ për nenet 5, 6 dhe 9 të Konventës dhe zhvillimi i argumenteve pro ose kundër 

KEDNJ ne situata kur Kodi i Procedurës Penale të Kosovës, bie ne kundërshtim me kon-

ventën dhe si të zgjidhen ato. 

 

Gjithashtu, në kuadër të këtij trajnimi u dhanë sqarime të nevojshme sa i përket dallimeve 

në mes Gjykatës së Luksemburgut respektivisht, Këshillit Evropian dhe  Gjykatës së Stras-

burgut apo Këshillit të Evropës dhe shumë çështjeve të tjera brenda kësaj fushë veprim-

tarie. 

Me qëllim të fuqizimit dhe zbatimit të vazhdueshëm të Konventës në nivel vendor, prezan-

timi i temave nga eksperte ndërkombëtarë është shoqëruar vazhdimisht me shembuj 

studimi të disa rasteve nga praktika përmes të përdorimit të arsyetimit të praktikës gjy-

qësore të  Gjykatës Evropiane për të Drejtat e njeriut. Pjesëmarrësve në fund u janë shpërn-

darë çertifikatat për përfundimin me sukses të trajnimit për trajnues të IGJK-së. 

 

Trajnim i Trajnuesve të IGJK-së, për KEDNJ 
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Nga 15 deri 16 mars 2012, Drejtori i Akademisë Gjyqësore të Gjermanisë (DRA) bëri një 

vizitë studimore në Institutin Gjyqësor të Kosovës (IGJK). Qëllimi i kësaj vizite ishte 

shkëmbimi i ideve për zhvillimin e një doracaku si dhe bashkëpunimi i mëtutjeshëm në 

mes të IGJK-së dhe DRA-së. 

Me datën 25 mars u organizua një tryezë diskutimesh me stafin e IGJK-së, gjatë kësaj 

tryeze Drejtori i DRA-së dhe Drejtori i IGJK-së prezantuan organizimin dhe funksionimin 

e dy institucioneve trajnuese që ata udhëheqin.  

Në këtë tryezë Udhëheqësi i Programit të Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor (PVAL) dhe 

Udhëheqës i Programit Fillestar për Arsimim Ligjor (PFAL) prezantuan organizimin e pro-

grameve dhe aktiviteteve të tyre, ata gjithashtu prezantuan progresion e arritur, organizimin 

e provimeve përgatitore për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë, si dhe përmbajtjen dhe 

implementimin e programit të PVAL-së dhe PFAL-së. 

Si pjesë e kësaj tryeze, Drejtori i DRA-së bëri një prezantim shumë të rëndësishëm rreth 

përbërjes së DRA-së, funksionit të tij duke u fokusuar gjithmonë në programin e vazhdue-

shëm dhe programin fillestar për arsimim ligjor për gjyqtarë dhe prokurorë. 

Në këtë ngjarje u shkëmbyen ide dhe komente të ndryshme në aspektin e arsimimit të gjy-

qtarëve dhe prokurorëve dhe në fund dy drejtorët u pajtuan që në të ardhmen të mbajnë 

kontakte dhe të ketë bashkëpunim të ngushtë në mes të DRA-së dhe IGJK-së. 

Gjatë ditës së dytë të vizitës, Drejtori i DRA-së, vizitoi Gjykatën Supreme të Kosovës, 

Zyrën e Prokurorisë Shtetërore dhe Gjykatën Komunale të Prishtinës. Gjithashtu gjatë taki-

mit u diskutua edhe Organizimi i gjykatave, zyrave të prokurorisë dhe reformat e ndryshme 

në sistemin gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës .  

Vizita Studimore e Drejtorit të Akademisë 

Gjyqësore të Gjermanisë në Institutin Gjyqësor 

të Kosovës  
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Më 18 deri më 23 mars 2012, IGJK në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm me 

Akademinë Gjyqësore të Turqisë ka realizuar  një vizitë studimore në  Akademi dhe insti-

tucionet më të larta të sistemit të drejtësisë të Republikës Turqisë.   

 

Delegacioni ishte i përbërë nga kryetari në pension i Gjykatës Supreme të Republikës së 

Kosovës, gjyqtarë të Gjykatës Supreme,  administratorja e Gjykatës Supreme si dhe stafi i 

IGJK-së.  

Qëllimi i kësaj vizite ishte  njohja me sistemin e drejtësisë së Republikës së Turqisë, 

mënyrën e organizimit dhe funksionimit të programeve trajnuese të Akademisë dhe shkëm-

bimi i  përvojave me qëllim të rritjes së bashkëpunimit të ndërsjellët.   

Delegacioni fillimisht vizitoi Akademinë Gjyqësore të Turqisë dhe nga përfaqësuesit e saj 

u njoftua lidhur me historikun, strukturën organizative, përbërjen, programet trajnuese dhe 

metodologjinë e zhvillimit  të tyre si dhe publikimet që realizon Akademia.  

 

Në kuadër të vizitës delegacioni realizoi takime dhe u prit nga krerët e Gjykatës Ku-

shtetuese, asaj të Kasacionit, Gjykatës së Lartë Administrative, përfaqësuesit e Këshillit të 

Lartë Gjyqësorë dhe Prokurorial të Turqisë.  

Mjaft me interes ishte vizita në UYAP (Qendra Kombëtare e regjistrimit të informatave  

gjyqësore) dhe Laboratorin e kriminalistikës. Gjatë ketyre takimeve të pranishmit u 

njoftuan lidhur me rolin dhe funksionet e ketyre institucioneve si dhe u shkëmbyen përvoja 

lidhur me sistemet gjyqësore të të dy vendeve dhe mundësitë për bashkëpunim të ndërs-

jellët.  

 

 

Vizita në institucionet e drejtësisë dhe 
Akademinë Gjyqësore të Republikës së Turqisë 
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Më 28 dhe 29 Mars 2012, IGJK në bashkëpunim me UNICEF-in, ka mbajtur punëtorinë e niv-

elit të Avancuar për Trajnuesit e Drejtësisë për Fëmijë. 

 

Qëllimi i punëtorisë ishte njohja dhe demonstrimi i teknikave më bashkëkohore të trajnimit 

interaktiv dhe aplikimi i tyre në programet e trajnimit të drejtësisë për fëmijë. 

 

Pjesëmarrësit në këtë trajnim, përmes demonstrimit praktik te teknikave trajnuese u njohën me 

metodat e diskutimit në grup, përgatitjen e kuizeve dhe rolin kësaj metodologjie në veprimin 

inter-aktiv gjatë trajnimit. Ndër teknikat tjera ishin edhe ndikimi vizual, luajtja e roleve dhe 

harta e të menduarit ku pjesëmarrësit patën rastin që të shohin demonstrimin tyre përmes 

shembujve të sjella nga praktika gjyqësore në fushën e drejtësisë për të mitur. 

 

Trajnimi u organizua nga trajnerët ndërkombëtar dhe përfitues të trajnimit ishin gjyqtarët dhe 

prokurorët për të mitur të cilët janë në proces të certifikimit të tyre si trajnerë të IGJK-së në 

fushën e drejtësisë për fëmijë.     

“Punëtori e nivelit të avancuar për trajnuesit e 

Drejtësisë për të Mitur” 
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