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Më 3 prill 2012, Instituti Gjyqësor i Kosovës ka realizuar se-

sionin e lartpërmendur trajnues nga lëmia penale.  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte analizimi i  çështjeve që kanë të 

bëjnë me kallëzimin penal, hedhjen  e kallëzimit penal, 

aktvendimin për fillimin e hetimeve, zgjerimi i hetimeve, 

vazhdimi i hetimeve, pezullimi i hetimeve si dhe pushimin e 

hetimeve.   

Në fokus të këtij trajnimi ishte rifreskimi dhe ngritja e 

njohurive lidhur me udhëheqjen efikase të procedurës së 

hetimeve, si dhe autorizimet ligjore të prokurorit dhe përgjeg-

jësitë  e tij në mbikëqyrjen e veprimeve të policisë në proce-

durën e mbledhjes së informacioneve, të mbledhjes së provave,  

gjithnjë duke pasur kujdes që provat e mbledhura të sigurohen 

duke respektuar procedurën ligjore me  përpikëri.  

 

Përfitues të këtij  trajnimi ishin gjyqtar dhe  prokuror nga të 

gjitha regjionet e Kosovës. 
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Më 11 prill 2012, IGJK ka realizuar një 

tryezë diskutimesh mbi vlefshmërinë  e 

procedurës penale lidhur me personat te 

cilët gëzojnë imunitet me një vështrim 

të veçantë për imunitetin e gjykatëseve/

prokurorëve. 

 

Qëllimi i organizimit të tryezës së tillë 

fokusohej në dhënien e informacioneve 

të rëndësishme lidhur me rregullimin 

dhe zgjidhjet kushtetuese dhe ligjore të 

imunitetit të bartësve të funksioneve të 

judikaturës në Kosovë.  

 

Objektivat kryesore të kësaj tryeze ishin 

që përfituesit a sajë të janë në gjendje 

që të:  

 

 Kuptojnë  rëndësinë dhe llojet e 

Imunitetit penalo-procedural; 

 

 Njohin dispozitat ligjore dhe proce-

durën e zbatimit të tyre në praktikë; 

 

 Analizojnë efektet e zbatimit në 

praktikë të dispozitave të tilla me një 

vështrim të veçantë imunitetin e gjy-

qtarëve dhe prokurorëve; 

 

Njihen me rregullimin dhe zgjidhjet për 

imunitetin e gjyqtarëve në legjislacionin 

e rajonit dhe legjislacionin ndërkom-

bëtarë. 

Tryeza u përshkua edhe me trajtimin e 

rasteve praktike që kanë të bëjnë me çësht-

jen e imunitetit të gjyqtarëve, nëpërmes 

vendimeve të marruar nga Gjykata Ku-

shtetuese e Kosovës si dhe u trajtuan temat 

që kanë të bëjnë me imunitetin e gjyqtarëve 

si garancion i pavarësisë se pushtetit gjy-

qësor dhe u shqyrtuan raste praktike në 

Kosovë të (mos) respektimit të imunitetit të 

gjyqtarëve. 

 

 Po ashtu, u trajtuan zgjidhjet për imu-

nitetin e gjyqtarëve në legjislacionin e ra-

jonit dhe atë ndërkombëtarë dhe kraha-

simin me standardet e krijuara ndërkom-

bëtare për këtë çështje e veçanërisht efektet 

e zbatimit në praktikë të dispozitave për 

imunitetin e gjyqtarëve.  

 

Përfitues ishin gjyqtarë të nivelit të Qarkut, 

Komunal dhe gjykatave Kundërvajtëse nga 

të gjitha regjionet e Kosovës. 

 

Tryezë diskutimesh: Vlefshmëria e procedurës penale lidhur me 

personat-Imuniteti penalo-procedural 
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Më  13 prill 2012, IGJK, ka 

realizuar një tryezë pune 

nga lëmia civile me temën 

e lartpërmendur. 

Qëllimi i kësaj tryeze ishte që 

gjyqtarët e të gjitha niveleve të 

avancojnë njohuritë e tyre për 

çështjen e kontratave me theks të 

posaçëm për anulimin e kon-

tratave, pasi që numri i kon-

testeve që lindin nga kontratat 

dhe marrëdhëniet kontraktuese-

është në rritje e sipër. Gjatë kësaj 

tryeze u analizuan çështjet që 

kanë të bëjnë me interpretimin, 

përmbushjen dhe konvalidimin e 

kontratave sipas dispozitës së 

nenit 73 të LMD-ës.  

Gjatë diskutimeve nga 

pjesëmarrësit u iniciuan disa 

çështje praktike të cilat 

kërkuan trajtim të veçantë 

për zgjidhjen e tyre nga tra-

jnuesit, u shqyrtuan disa 

vendime gjyqësore, si dhe u 

shkëmbyen përvoja nga 

praktika me synim të uni-

fikimit të praktikës gjy-

qësore. Përfitues ishin gjy-

qtarë të Dhomës së Veçantë, 

Gjykatës Ekonomike dhe 

Gjykatave Komunale nga të 

gjitha regjionet.  

Tryezë pune: Kontratat – Kushtet për lidhjen e kontratave, efektet 

dhe mjetet për sigurimin e ekzekutimit të kontratës 

 

Seminar: Ligji mbi Arbitrazhin 

Më datën 5 Prill 2012, IGJK 

në bashkëpunim me USAID/

SEAD (sistemi i përmbarimit 

të marrëveshjeve dhe vendi-

meve), ka mbajtur një trajnim 

mbi Arbitrazhin. 

 

Qëllimi i trajnimit ishte të kup-

tuarit e koncepteve themelore 

të arbitrazhit si një ndër meto-

dat më të përshtatshme dhe të 

zbatueshme në zgjidhjen e 

kontesteve ekonomike.   

 

Objektivat themelore të tra-

jnimit ishin që pjesëmarrësit 

pas përfundimit të tij të jenë në 

gjendje të:  

 Shpjegojnë dhe zbatojnë 

konceptet kryesore dhe 

parimet e arbitrazhit; 

 Interpretojnë qëllimin e 

fushëveprimit të Ligjit të 

Arbitrazhit në Kosovë; 

 Përcaktojnë kufijtë e ju-

ridiksionit të gjykatës, kur 

palët zgjedhin arbitrazhin 

për zgjedhjen e kontesteve; 

 Hartojnë marrëveshjen e 

arbitrazhit; 

 Sqarojnë rrjedhën e proce-

durës së arbitrazhit, përm-

bushjen e kushteve lidhur 

me procedurën paraprake 

dhe marrjen e vendimit të 

arbitrazhit; 

Zbatojnë rregullat mbi njohjen dhe 

ekzekutimin e vendimit të arbitraz-

hit  

Gjatë trajnimit pjesëmarrësit 

patën rastin që përmes shembu-

jve nga praktika të elaborojnë 

arbitrazhin si një metodë alterna-

tive e zgjidhjes së kontesteve, si 

dhe u trajtua çështja hartimit të 

marrëveshjes së arbitrazhit siç 

janë klauzola për zgjedhjen e 

ligjit dhe elementet kryesore të 

marrëveshjes. Për më tepër, u 

analizuan vendimi i arbitrazhit, 

roli i gjykatave në pranimin dhe 

zbatimin e vendimit të arbitraz-

hit.  

Përfitues të trajnimit ishin gjy-

qtarët e Dhomës së veçantë të 

Gjykatës Supreme, gjykatave 

ekonomike, gjykatave të qarkut 

dhe atyre komunale.  
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Më 6 Prill 2012, IGJK në bashkëpunim UNHCR ka organizuar trajnimin me temë ‘Hyrje në 

Mbrojtjen Ndërkombëtare për personat nën përkujdesje të UNHCR. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte njohja me aspektet ndërkombëtare të personave që i përkasin 

UNHCR-së. 

Ndër objektivat kryesore të trajnimit ishin që pjesëmarrësit të: 

 Përforcojnë të kuptuarit e përgjithshëm të mbrojtjes ndërkombëtare brenda UNHCR; 

 parimet e themelore të mbrojtjes ndërkombëtare; 

T’i kontribuojnë realizimit të qëllimeve të Agjendës për Mbrojtje që është një nismë midis 

shteteve, OJQ-ve, ONQ dhe UNHCR, që kërkon përforcimin e mbrojtjes së refugjatëve në 

mbarë Botën. Familjarizohen me  

 

Çështjet që u elaboruan në këtë trajnim ishin zhvillimi dhe përgjegjësitë për mbrojtjen 

ndërkombëtare, personat në nevojë për këtë mbrojtje dhe bashkëpunimi në partneritet  

 

Ndër të tjera u diskutua korniza ligjore për mbrojtjen ndërkombëtare dhe zbatimi i saj. Po 

ashtu u trajtuan çështjet e ikjes dhe qasjes në azil, standardet e trajtimit dhe zgjidhjet e qën-

drueshme dhe në kohën e duhur. 

 

Krahas shqyrtimit të këtyre temave, u bë edhe vështrimi i rasteve nga praktika dhe shkëmbimi 

i përvojave përmes diskutimit interaktiv.  Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e gjykatave 

komunale të të gjitha regjioneve të Kosovë 

 

Trajnim: Hyrje në Mbrojtjen Ndërkombëtare për personat nën përkujdesje të UNHCR 
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Më 19 deri më 21 prill 2012, në mbështetje të Projektit të Përbashkët për Bashkëpunim Ra-

jonal mbi Krimin Kibernetikë ( IPA) financuar nga Komisioni Evropian dhe Këshilli Evropian 

(BE-së) IGJK ka realizuar një trajnim tre ditor me temë ”Krimi Kibernetik”  

  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte dizajnuar në atë mënyrë që gjyqtarëve dhe prokurorëve t’iu ofrojë 

njohuri të nivelit bazik mbi krimin kibernetikë, provat elektronike, kornizën ligjore, instrumen-

tet dhe shqetësimet ndërkombëtare lidhur me parandalimin, hetimin dhe luftimin e krimit 

kibernetikë. 

 
Fillimisht, u prezantua një hyrje e përgjithshme në aspektin e krimit kibernetikë duke i analizuar 

kërcënimet, tendencat dhe sfidat e mundshme gjatë realizmit të aktiviteteve të atilla. Pastaj, u tra-

jtuan temat tjera si  ligji mbi parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetikë, shkeljet penale e ma-

sat hetuese ne legjislacionin e brendshëm. Gjithashtu, janë trajtuar  disa nga çështjet të cilat luajnë 

rol vendimtar në paraqitjen, hetimin dhe zbulimin e veprave të krimit kibernetikë siç është pjesa 

teknologjike, shqyrtimi i provave elektronike, procedura hetimore, rëndësia dhe mbështetja në 

bashkëpunimin ndërkombëtarë si dhe Konventa e Budapestit për krimin kibernetikë. 

 

Për përfituesit e këtij trajnimi ishte rasti i parë që të kenë para vetes trajnues vendor (gjyqtarë dhe 

prokurorë) të cilët pas disa trajnimeve t organizuara e të mbështetura nga Projekti IPA-së, janë 

trajnuar që në të ardhmen ti përgatisin pjesëmarrësit e tjerë. Në cilësinë e monitorimit të trajnuesve 

vendorë ishin dy ekspert ndërkombëtar të cilët njëkohësisht, me përvojën e tyre në vazhdimësi 

kontribuuan ne trajtimin e rasteve  praktike.  

 

Pjesëmarrësit u njoftuan se vendi ynë është një hap para vendeve të rajonit sepse e ka bazën ligjore 

e cila është plotësisht frymëzim nga Konventa e Budapestit si dhe fakti se ka filluar specializimi i 

përfaqësuesve të organeve relevante që ta luftojnë këtë krim. 

 

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë dhe prokurorë të të gjitha niveleve dhe regjioneve të Kosovës.  

 

Trajnim bazik për gjyqtarë dhe prokurorë “Krimi kibernetik dhe provat elektronike ”  
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Më 5-6, 19-20 si dhe 26-27 prill 2012, 

IGJK në bashkëpunim të Programin e Bin-

jakëzimit (EU-LER) ka realizuar tri tra-

jnime dy ditore lidhur me Konventën Ev-

ropiane për Liritë dhe të Drejtat Themelore 

të Njeriut.  

Qëllimi i këtyre trajnimeve ishte përgatitja 

e gjyqtarëve dhe prokurorëve në zbatimin 

praktik të KEDNJ. Objektivat kryesore të 

këtyre trajnimeve ishin që përfituesit pas 

përfundimit të tyre të jenë në gjendje qe:  

 

 Të kuptojnë rëndësinë  e KEDNJ dhe 

ndikimin e sajë në praktikën gjyqësore; 
 
 Të njohin liritë themelore dhe të drejtat 

e garantuara me KEDNJ, 
 
 Të njohin kompetencën dhe juridik-

sionin e Gjykatës së Strasburgut, 
 
 Të njihen me elementet e 

pranueshmërisë apo papranueshmërisë 

së kërkesës pranë Gjykatës së Strasbur-

gut;  

 

Konventa Evropiane për Liritë Themelore dhe të Drejtat e Njeriut- 

PTA dhe PVAL 

Dhe Të kuptojnë efektin e vendimeve të 

marra për shtetet anëtare të Këshillit të Ev-

ropës dhe ratifikuese të KEDNJ. 

 

Me rastin e trajtimit të këtyre çështjeve tra-

jnuesit ndërkombëtarë prezantuan një video 

incizim përmes të cilit pjesëmarrësit u 

njoftuan me historikun e formimit të 

Gjykatës së Strasburgut, me raste të denon-

cimit 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 Evropës 

dhe ratifikuese të KEDNJ.  

 

Gjatë trajnimeve janë dhënë shpjegime sa i 

përket organizimit të Gjykatës së Strasbur-

gut, përbërjen e trupit gjykues, afatet rele-

vante, 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 Evropës ashtu edhe në BE. 

 

Përfituesit e këtyre trajnimeve patën rastin 

që përmes punëve në grupe dhe detyrave që 

kishin të demonstrojnë njohuritë e tyre në 

evidentimin e shkeljeve të drejtave të ga-

rantuara, me theks të veçantë nga neni 5 

dhe 6 të Konventës. 

 

Përfitues ishin gjyqtarët, prokurorët dhe 

bashkëpunëtorë profesional nga gjitha reg-

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

Trajnimi për zyrtarët përmbarues-Procedura 

e ekzekutimit 

Objektivë kryesore ishte që zyrtarët përmbarues pas 

përfundimit të këtij trajnimi 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; 
 

 dallojnë përshtatshmërinë e dokumentit përm-

barimor; dhe 
njohin karakteristikat e sistemit të përmbarimit pri-

vat. 
Çështjet të cilat u trajtuan gjatë këtij trajnimi ishin: 

 

Përmbarueshmëria e vendimit dhe plotfuqishmëria, 

përshtatshmëria e dokumentit përmbarimor, përm-

barimi në paluajtshmëri duke përfshirë caktimin e 

vlerës, shitja dhe seancat publike për shitje, pagimi i 

kreditorëve dhe pengu në pasurinë e paluajtshme.  

 

Përfitues ishin gjyrtarët përmbarues në gjykatat ko-

munale nga regjioni i Prizrenit dhe Pejës. 

Më 12 prill 2012,  IGJK në bashkëpunim me 

USAID/SEAD - Sistemi i Përmbarimit të Mar-

rëveshjeve dhe Vendimeve në Kosovë, në kuadër 

të programit të trajnimit për profesionistët tjerë në 

sistemin gjyqësor, ka realizuar një sesion trajnues 

për grupin e zyrtarëve  përmbarues nga regjioni i 

Prizrenit dhe Pejës me temë: Procedura e ekze-

kutimit. Qëllimi i këtij trajnimi ishte që zyrtarëve 

përmbarues t’u ofrohen njohuri më të detajuara për 

procedurën e ekzekutimit me theks të veçantë lid-

hur me ekzekutimin  e vendimeve të cilat kanë për 

bazë dokumentin përmbarimor, dokumentin auten-

tik dhe ekzekutimi i vendimeve në paluajtshmëri.  

Trajnim i avancuar për gjyqtarët porotë: Etika dhe sjellja profesionale e 

gjyqtarëve porotë 

Më 18  prill  2012, IGJK, ka realizuar një tra-

jnim për gjyqtarë porotë me temën e sipër-

shënuar.  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte ngritja profesionale e 

gjyqtarëve  porotë  për të  vepruar  në mënyrë të 

pavarur dhe të paanshme si dhe  për të ushtruar 

funksionin e tyre sipas standardeve më të larta etike 

dhe profesionale.  

Në këtë mënyrë gjyqtarët janë njohur edhe me rolin 

e tyre në ngritjen e besimit të publikut për  sistemin 

gjyqësor.  

Gjatë këtij trajnimi  u analizuan çështjet praktike që 

kanë të bëjnë me Kodin Etikë për gjyqtarë porotë.  



 

Më 23 dhe 30 prill 2012, IGJK  në bash-

këpunim me USAID/SEAD (Sistemi i 

Përmbarimit të Marrëveshjeve dhe Vendi-

meve në Kosovë), në kuadër të programit të 

trajnimit për profesionistët tjerë të sistemit 

të gjyqësisë ka realizuar dy sesione tra-

jnuese  për zyrtarët përmbarues me temë: 

Procedura e ekzekutimit.  

 

Të dyja këto sesione kanë pasur karakter 

regjional. Në sesionin e parë përfitues kanë 

qenë zyrtarët përmbarues nga regjioni i 

Prishtinës, Gjilanit dhe Mitrovicës ndërkaq 

në sesionin e dytë nga regjioni i Prizrenit 

dhe Pejës. 

 

Qëllimi i këtyre sesioneve ishte që zyrtarëve 

përmbarues t’u ofrohen njohuri të speciali-

zuara për procedurën përmbarimore me 

theks të veçantë lidhur me përmbarimet në 

llogaritë bankare të klientëve dhe përm-

barimin e sendeve të luajtshme dhe kolater-

alit. 
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Objektivë kryesore ishte që pjesëmarrësit pas 

përfundimit të këtij trajnimi të jenë në gjendje 

të: 

 

 identifikojnë rastet e përmbarimit përmes 

llogarive bankare të klientëve; 
 

 njohin procesin e përmbarimit të sendeve të 

luajtshme dhe kolateralit; si dhe 
 
 njohin ndryshimet dhe risitë në draft ligjin 

për përmbarimin në llogaritë bankare  dhe  

përmbarimin e sendeve të luajtshme. 
 

Gjatë këtij trajnimi në detaje u trajtuan identi-

fikimi i llogarisë bankare, si të urdhërohet se-

kuestrimi i llogarisë bankare dhe transferimi i 

shumave, obligimet e bankave gjatë procedurës 

përmbarimore, përmbarimi në të ardhura per-

sonale, sekuestrimi, regjistrimi dhe vlerësimi i 

sendeve të luajtshme, organizimi dhe zhvillimi 

i ankandeve si dhe obligimet e gjykatës në ras-

tin e sekuestrimit të kolateralit.  

 

Të gjitha këto janë trajtuar edhe në kontestin e 

risive dhe ndryshimeve në draft Ligjin e Proce-

durës Përmbarimore.  

 

Gjithashtu gjatë këtij trajnimi në fokus ishte 

edhe udhëzimi i nxjerrë nga Banka Qendrore e 

Republikës së Kosovës i cili ka hyrë në fuqi 

nga data 5 gusht 2011.  

Qëllimi i këtij udhëzimi është zbatimi efektiv i 

aktvendimeve për përmbarim, respektivisht 

zbatimi i dispozitave të Ligjit për Procedurën 

Përmbarimore  

Procedura e përmbarimit në llogaritë 

bankare dhe në sendet e luajtshme 



 

Më 25 prill 2012, në kuadër të Programit të Trajnimeve për Avancim është realizuar 

sesioni i parë nga moduli Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale me temë: 

Zëvendësimi i dënimit dhe gjysmë liria. 

 

Objektivat kryesore të këtij trajnimi ishin që përfituesit  si rezultat i këtij trajnimi të: 

 

 kuptojnë rëndësinë e zëvendësimit të dënimit; 
 identifikojnë bazën ligjore për zëvendësimin e dënimit; 
 dallojnë rastet kur mund të shqiptohet urdhri për punë në dobi të përgjithshme si   

zëvendësim i dënimit me burg apo gjobë; si dhe 

 dallojnë rastet kur ligji lejon zbatimin e gjysmë lirisë. 

 

Çështjet të cilat janë përfshirë gjatë këtij trajnimi janë: natyra juridiko-penale e 

zëvendësimit të dënimit, baza juridike e tij, zëvendësimi i dënimit me burgim në 

dënim me gjobë dhe anasjelltas, gjysmë liria dhe dilemat në zbatimin praktik të këtyre 

instituteve.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët nga gjitha regjionet e Kosovës. 
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Moduli: Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale  

(Zëvendësimi i dënimit dhe gjysmë liria) 



 

4. Aktivitetet tjera 

Më 20 - 28 Prill 2012 IGJK në bashkëpunim me USAID/EROL, ka mbajtur trajnimin e trajnuesve 

në kuadër të programit për gjuhë angleze ligjore dhe hulumtime. 

Qëllimi i këtij trajnimi është përgatitja e pjesëmarrësve në zhvillimin e kapaciteteve të tyre si tra-

jnues të ardhshëm potencial, të cilët edhe do të hartojnë modulet e kursit për gjuhën angleze ligjore 

dhe hulumtuese. Kandidatët e suksesshëm pas përfundimit të këtij procesi do të certifikohen si tra-

jnues.   

Objektivat themelore të trajnimit ishin që pjesëmarrësit pas përfundimit të jenë në gjendje të:  

fitojnë teknikat dhe shkathtësitë praktike në  mësimdhënien e Anglishtes Ligjore; 

mësojnë të dizajnojnë dhe zhvillojnë modulin e Anglishtes Ligjore për IGJK-në; 

krijojnë planet mësimore ditore; 

kuptojnë përdorimin e mjeteve të vlerësimit në klasat e Anglishtes Ligjore. 

 

Gjatë punëtorisë, pjesëmarrësit patën rastin, që përmes demonstrimit praktik të teknikave trajnuese 

të njohin krijimin e një ambienti pozitiv në klasë, të kuptojnë  mënyrat e ndryshme të 

mësimdhënies siç janë ajo e të mësuarit direkt, të mësuarit bazuar në detyra, ndikimi vizual në klasë 

etj. Ndër të tjera u trajtua edhe strategjia e leximit në klasë, përdorimi i teknologjisë në klasë dhe 

plani mësimor.  

Përfitues të trajnimit ishin kandidatët të cilët e kanë kaluar me sukses testin për pranim në këtë pro-

gram.  

Tranim i Trajnuesve 
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Punëtori me stafin e IGJK për zhvillimin e web faqes 

së IGJK-së 

 

 

Më 18 prill 2012, IGJK në mbështetje të 

USAID/EROL (Programi për Sundimin Efektiv 

të Ligjit), realizoi një punëtori për zhvillimin e 

web faqes së IGJK-së  ku morën pjesë stafi i 

IGJK. 

Qëllimi i kësaj punëtorie ishte diskutimi i një 

drafti lidhur me zhvillimin dhe strukturën e re të 

web faqes së IGJK-së sipas standardeve më të 

avancuara. 

Gjatë punëtorisë u dhanë mjaft sugjerime dhe 

rekomandime për plotësimin e këtij drafti të 

cilat nga ekspertët do të inkorporohen në ver-

sionin ekzistues. 



 

Prej datës 08 deri 13 prill 2012, me ftesë zyrtare të Akademinë së 

Drejtësisë së Turqisë dhe mbështetje financiare nga TIKA, IGJK 

organizoi një vizitë zyrtare për gjyqtarë të Gjykatës Supreme të 

Kosovës dhe stafin e IGJK-së. Ky delegacion ka realizuar vizita në 

Akademinë e Drejtësisë, Gjykatën Kushtetuese, Kryeprokurorin e 

Shtetit, në Gjykatën e Lartë Administrative, Gjykatën e Kasacionit, 

në Qendrën për Administrimin e Drejtësisë Elektronike (UYAP), 

Këshillin e Lartë për gjyqtarë dhe prokurorë, dhe në Ambasadën e 

Kosovës.  

Këto takime janë realizuar në një atmosferë të ngrohtë dhe pritje të 

nivelit të lartë nga krerët e institucioneve të përmendura turke.  
 

Kjo vizitë do të thelloj edhe më tej bashkëpunimin e mirë që ka filluar midis institucioneve tona homologe 

dhe do t’i kontribuoj mundësisë për bashkëpunim të gjithanshëm. Ky bashkëpunim do të fokusohet sidomos 

në organizimin e aktiviteteve trajnuese të përbashkëta për gjyqtarë dhe prokurorë, pjesëmarrjes së tyre në 

projekte të përbashkëta, shkëmbimin e trajnuesve dhe organizimin e trajnimeve për trajnues me qëllim avan-

cimin e metodologjisë së mësimdhënies dhe përmirësimit të sistemit të arsimimit ligjor në tërësi. 

Vizita në Akademinë e Drejtësisë dhe institucionet 

tjera të drejtësisë të Republikës së Turqisë 
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Konferenca për Inaugurimin e Rrjetit të Evropës Juglindore për Trajnim Gjyqësor  

kundër Korrupsionit 

Me mbështetjen e Regional Anti-corruption 

Initiative (RAI) me datë 24-25 prill në Sofje të 

Bullgarisë u mbajt një konferencë në të cilën 

morën pjesë qendrat për trajnim gjyqësor të 

Evropës Juglindore. 

Qëllimi i kësaj konference ishte inaugurimi i 

Rrjetit të Evropës Juglindore për Trajnim Gjy-

qësor  

kundër Korrupsionit, pjesë e të cilit do të ishin 

të gjitha qendrat trajnuese të Evropës Juglin-

dore, duke përfshirë edhe Institutin Gjyqësor 

të Kosovës, edhe pse Kosova është anëtarë 

vëzhgues i RAI Secretariat. 

Gjatë konferencës përfaqësuesit e të gjitha qen-

drave trajnuese prezantuan projektet dhe ak-

tivitetet tjera për arsimim ligjor kundër korrupsio-

nit, diskutuan për sfidat dhe problemet me të cilat 

ballafaqohen në lidhur me kundër-korrupsionin 

dhe u dhanë shumë sugjerime në këtë drejtim. 

 

Si rezultat i diskutimeve të frytshme nga të gjithë 

pjesëmarrësit u arrit pajtimi që të themelohet 

Rrjeti Regjional për Trajnim Gjyqësor (Regional 

Network for Judicial Trainning – RNJT) fil-

limisht si mekanizëm joformal në kuadër të të 

cilit do të zhvillohen aktivitete të përbashkëta nga 

të gjitha qendrat trajnuese në projekte të ndry-

shme duke filluar nga me ato kundër-

korrupsionit.  

 

IGJK në këtë konferencë u përfaqësua nga z. 

Lavdim Krasniqi, Drejtor dhe z. Besim Morina 

Udhëheqës i PFAL të cilët realizuan edhe një viz-

itë në Institutin Kombëtar Gjyqësor (National 

Institute of Justice - NIJ) gjatë së cilës diskutuan 

për mundësitë e bashkëpunimit. 



 

Program i avancuar trajnimi per trajner te 

certifikuar sipas programit NITA 
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Më 20-22 Prill 2012, ne Prevalle, IGJK 

në bashkëpunim me Departamentin e 

Drejtësisë  së SHBA-se Programin OP-

DAT në Prishtinë, ka organizuar një pro-

gram te avancuar trajnimi per trajnuesit 

e IGJK-se.  

Qëllimi i trajnimit ishte avancimi i 

njohurive te trajnuesve te certifikuar në pro-

gramin e ndërtimit të shkathtësive gjatë 

gjykimit (NITA) dhe perdorimi i tyre me 

rastin e prezantimit te ketij programi tra-

jnues.Fokusi kryesor gjatë këtij trajnimi 

ishte përgatitja e trajnuesve që të prezanto-

jnë ne nje nivel edhe me te ngritur teknikat e 

ndryshme te perfaqesimit gjatë gjykimit si: 

fjala hyrëse, marrja në pyetje e drejtpërdre-

jtë 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 pro-

gramin e NITA-s. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin trajnuesit e 

IGJK-se. 

Tryezë pune e stafit të IGJK-së për hartimin e  

akteve të brendshme të IGJK-së 

Tryezë pune për hartimin e akteve të brendshme të IGJK-së 

 

Më 04 deri 07 prill 2012, IGJK realizoi një tryezë pune për hartimin e akteve të brendshme 

nënligjore. 

Qëllimi i kësaj tryeze ishte hartimi i rregulloreve të brendshme dhe rregullave për trajnuesit e 

përkohshëm të IGJK-së. Këto dokumente do të rregullojnë organizimin dhe marrëdhëniet që 

krijohen midis IGJK-së dhe subjekteve pjesëmarrëse në programet e ndryshme dhe ak-

tivitetet e IGJK-së.  
 

Si rezultat i kësaj tryeze janë hartuar; Draft Rregullorja për Trajnime për gjyqtarë, prokurorë 

dhe profesionistë tjerë të identifikuar nga IGJK, Draft Rregullorja për Programin Fillestarë për 

Arsimimin Ligjorë dhe drafti i Rregullave për Trajnues të përkohshëm. 

 

Grupi punues i këtyre rregulloreve ishte stafi profesional i IGJK-së 



 

Shqyrtimi i raporti financiar të Institutit 

Gjyqësor të Kosovës për vitin  2011 nga 

Komisioni për Buxhet dhe Financa i 

Kuvendit të Republikës së Kosovës 
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Me 11.04.2012 Komisioni për Buxhet dhe Financa i Kuvendit të Republikës 

së Kosovës  shqyrtoi raportin financiar të Institutit Gjyqësor të Kosovës  për 

vitin 2011.  

Në këtë mbledhjeje përfaqësues nga IGJK  ishin Koordinatorja e Programit 

dhe Drejtoresha  për Administratë dhe Financa . 

 Drejtoresha për Administratë dhe Financa  prezantoi një raport të shkurtër 

lidhur me buxhetin e IGJK-së dhe shpenzimet e krijuara në  këtë vit.   

Pas prezantimit të raportit financiar si  dhe pas pyetjeve dhe sqarimeve të 

bëra   nga anëtaret e komisionit raporti  u përkrah  dhe u aprovua për mira-

tim në Kuvend. 


