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1. Aktivitetet  nga Programi i Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor (PVAL) 

Trajnim: “E drejta Trashëgimore”  

Adresa: Lagjja e Spitalit,  

Rr.“Muharrem Fejza” 

p.n. Prishtinë, Republika 

e Kosovës 

infokji@rks-gov.net 

http://igjk.rks-gov.net  

Më 01 dhe 02 tetor 2012, IGJK  ka mbajtur tryezën e punës me 

temën:“E drejta Trashëgimore”.  

Mbështetur në objektivat e këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në 

gjendje që: 

- të zbatojnë drejtë parimet dhe rregullat e përgjithshme mbi pasurinë 
trashëgimore; 

- të zbatojnë format e trashëgimisë me ligj dhe me testament; 

- të interpretojnë dhe zbatojnë kompetencat e gjykatave; 

- të zbatojnë drejt mënyrën e hapjes së trashëgimisë dhe ndarjen e saj, dhe  

- të interpretojnë mjetet juridike në procedurën trashëgimore. 

Gjatë trajnimit u shtjelluan bazat për thirrje në trashëgimi 

(testamenti dhe ligji), cedimi i pasurisë për së gjalli, përjashtimi nga 

trashëgimia dhe borxhet e trashëgimlënësit, shqyrtimi i 

trashëgimisë për pasurinë e gjetur më vonë dhe pjesa e domos-

doshme e trashëgimisë. Në trajnim u dhanë edhe rekomandime 

gjegjëse si të zbatohen dispozitat ligjore mbi pacenueshmërinë e 

pjesës së domosdoshme të trashëgimisë, padenjësinë për të 

trashëguar dhe çështjen e borxheve të trashëgimlënësit. U trajtuan 

edhe raste praktike që përmbanin elemente të trashëgimisë 

nëpërmjet  aplikimit të punës në grupe. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e lëmisë civile nga të gjitha 

regjionet e Kosovës.  



 

BULETINI 
Faqe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Më 1 dhe 2 tetor 2012, në mbështetje të Projektit të Përbashkët për Bashkëpunim Rajonal 

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

-së) IGJK ka realizuar një trajnim dy ditor me temën “Krimi Kibernetik”.  

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin gjyqtarë dhe prokurorë nga të gjitha nivelet dhe rajonet e 

Kosovës si dhe gjyqtarë e prokurorë nga Shqipëria. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që gjyqtarëve dhe prokurorëve ti: 

 ofroj njohuri në përmbushjen e detyrave dhe rolit të tyre lidhur me hetimet e krimit të 

kibernetikës dhe  

 testojnë në praktikë modulin e avancuar trajnues para se të bëjnë të gatshëm për insti-

tucionet trajnuese, ku përfshihet kurrikula për trajnimin fillestar dhe atë të vazhdue-

shëm.  

Gjatë këtij sesioni trajnues u shtjelluan temat si: Veprat penale të krimit kibernetikë, identi-

fikimi i krimeve, të dyshuarit, juridiksioni dhe çështjet ndërkombëtare, forenzika digjitale, 

përgatitja e rastit për gjykatë.  

Gjithashtu, përmes punës në grupe dhe detyrave të dhëna nga trajnuesit ndërkombëtarë, 

pjesëmarrësit patën mundësi të praktikojnë se si bëhet identifikimi i krimeve përmes formave 

elektronike.  

  

 

Trajnim i avancuar  për gjyqtarë dhe prokurorë “Krimi Kibernetik”  



 

BULETINI 
Faqe 4 

Më 4 tetor 2012, IGJK në kuadër të programit të trajnimeve të vazhdueshme ka realizuar një 

sesioni trajnues me temën e lartpërmendur. 

Si rezultat i këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 identifikojnë autorizimet dhe kompetencat e policisë dhe prokurorisë; 

 zbatojnë drejt dispozitat  ligjore që kanë të bëjnë  me rolin dhe përgjegjësit e policisë 

dhe prokurorëve; 

 tejkalojnë vështirësitë të cilat hasen në praktikë; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjatë kësaj tryeze u shtjelluan çështjet që kanë të bëjnë me kompetencat dhe autorizimet e 

prokurorit, kompetencat dhe detyrat e policisë si dhe raportet në mes prokurorisë dhe poli-

cisë. Trajnimin e përshkoi analizimi i rasteve nga praktika me qëllim të eliminimit të 

vështirësive konkrete praktike.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha regjioneve të Kosovës. 

 

Tryezë e diskutimeve: Detyrimet dhe autorizimet e  përgjithshme të policisë dhe të  

prokurorit në procedurën parapenale 
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Hartimi i programit trajnues për vitin e 2013 është 

përcaktuar si prioritet në punën e IGJK-së. Në këtë 

kuadër me 5 dhe 6 tetor, IGJK në mbështetje të 

UNDP-së, realizoj një tryezë pune dy ditore me tra-

jnues. 

 

Tryeza e organizuar ishte vazhdimësi e shumë ak-

tiviteteve të realizuara gjatë gjithë vitit, për identi-

fikimin dhe vlerësimin e nevojave trajnuese të cilat 

realizohen në kuadër të trajnimeve të vazhdueshme 

dhe trajnimeve për avancim për gjyqtarë dhe proku-

rorë për vitin 2013.  

Në këtë tryezë, trajnuesit duke u mbështetur në 

draftin e parë të programit trajnues i cili u prezantua 

nga IGJK, bën plotësimin tij me tema të reja, ba-

zuar në ndryshimet në legjislacion dhe nevojat e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve për trajnime gjatë vitit 

2013. 

Programi trajnues i hartuar në këtë tryezë ka një 

standard të lartë në pikëpamje përmbajtjesore  dhe 

metodike si dhe përkrahë përmbushjen e kërkesave 

dhe nevojave për trajnime gjyqësore, prandaj si i 

tillë tani do të kaloj nëpër mekanizmat e përcaktuar 

ligjor për miratim dhe do të jetë i gatshëm për ap-

likim me fillimin e vitit 2013.   

Pjesëmarrës në këtë tryezë ishin trajnuesit e IGJK-

së nga të gjitha lëmit të cilët janë të angazhuar në 

zbatimin të programeve të ndryshme trajnuese në 

IGJK.  

 

Tryezë pune: “Hartimi i Programit të trajnimeve për vitin 

2013” 
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Më 9 tetor 2012, IGJK ka realizuar një trajnim me temën e lartpërmendur. 

 

Si rezultat i këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 identifikojnë qëllimet kryesore konfiskimit të sendeve dhe pasurisë së fituar me vepër 

penale; 

 zbatojnë drejt dispozitat  ligjore që kanë të bëjnë  me procedurën e  konfiskimit; 

 përshkruajnë  rrjedhën e realizimit të kërkesës pasurore-juridike të të dëmtuarit; 

 dallojnë rastet kur duhet bërë konfiskimi e kur sekuestrimi; 

Në kuadër të këtij trajnimi u shtjelluan çështjet rreth rolit dhe kompetencave të prokurorit në 

rastet e konfiskimit të sendeve të cilat do të shërbejnë si provë në procedurë apo konfiskimit të 

dobisë pasurore të fituar me vepër penale. Gjithashtu u theksuan elementet që dallojnë sekues-

trimin nga konfiskimi, baza ligjore për konfiskim, konfiskimi i dobisë pasurore dhe realizimi i 

kërkesës pasurore-juridike të dëmtuarit. 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha regjioneve të Kosovës. 

Tryezë e diskutimeve: Kompetencat e prokurorit lidhur me konfiskimin e sendeve dhe  

konfiskimi i pasurisë së fituar me vepër penale  
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Më 10 tetor 2012, IGJK ka realizuar një sesion trajnues me temë Ndihma Juridike Ndërkom-

bëtare. 

 

Si rezultat i kësaj tryeze pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 kuptojnë natyrën e bashkëpunimit juridik ndërkombëtare në çështje penale; 

 dallojnë risitë dhe ndryshimet në legjislacion vendor sa i përket ndihmës juridike ndërkom-

bëtare; 

 identifikojnë mundësitë e ngritjes së koordinimit të veprimeve ndërinstitucionale me qëllim 

të realizimit të ndihmës juridike në çështjet penale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjatë këtij trajnimi u shtjelluan çështjet që kanë të bëjnë me bashkëpunimin juridik ndërkom-

bëtar në çështje penale me qëllim të rritjes së efektivitet për dhënien e ndihmës juridike 

ndërkombëtare. Vëmendje e veçantë iu kushtua rolit të prokurorisë, gjykatës dhe Ministrisë së 

Drejtësisë rreth procedurave për ekstradim, transferimin e çështjeve, në veçanti kur provat më 

të rëndësishme gjenden në shtetin e lutur. Trajnimin e përshkoi studimi i rasteve nga praktika, 

me qëllim të eliminimit të vështirësive konkrete.  

Përfitues të  këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha regjioneve të  Kosovës. 

 

 

Tryezë e diskutimeve: Ndihma juridike ndërkombëtare  
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Më 11 dhe 12 tetor 2012, IGJK në bash-

këpunim me Qendrën për Ndihmë Juridike 

dhe Zhvillim Regjional (CLARD) dhe 

Qendrën Evropiane për Çështje të Mi-

noriteteve (ECMI) ka mbajtur dy tryeza 

p u n e  n j ë  d i t o r e  m e  t e m ë 

“Mosdikriminimi”.  

Si rezultat i kësaj tryeze pjesëmarrësit do të 

jenë në gjendje që të: 

 zbatojnë drejtë standardet ndërkom-

bëtare dhe dispozitat e konventave 

ndërkombëtare për mosdiskriminim; 

 interpretojnë dhe zbatojnë drejtë dis-

pozitat kushtetuese dhe ligjet vendore që 

sigurojnë mbrojtje nga diskriminimi ; 

 interpretojnë dhe dallojnë llojet dhe 

format e diskriminimit. 

 zbatojnë me efikasitet procedurat dhe 

parimet ligjore në çështjet e dikriminimit 

 

Trajnim: “Mosdiskriminimi”  

Gjatë trajnimit u shtjelluan  çështjet  lidhur me 

standardet ndërkombëtare, dispozitat e Ligjit 

Kundër Diskriminimit si dhe rolin i Gjykatës 

Kushtetuese të Kosovës në zbatimin e këtij 

parimi.  

Në trajnim u dhanë edhe rekomandime gjegjëse 

si të zbatohen dispozitat ligjore ndërkombëtare 

dhe ato kombëtare ndaj diskriminimit. 

Nëpërmjet  punës në grupe u trajtuan edhe raste 

praktike që përmbanin elemente të 

diskriminimit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e lëmisë 

civile dhe ata për kundërvajtje nga të gjitha reg-

jionet e Kosovës.  
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Më 08, 09, 11, 12 dhe 15 tetor 2012, IGJK në bashkëpunim me UNICEF, ka organizuar tryeza  

diskutimesh një ditore me temë “Parandalimi i Delikuencës së të Miturve”.  

Tryezat ishin të karakterit regjional dhe u mbajtën në Prizren, Pejë, Mitrovicë, Gjilan dhe 

Prishtinë.Qëllimi i këtyre tryezave ishte diskutimi i temave që kanë të bëjnë me parandalimin e 

delikuencës te të miturit. 

Ndër temat që u diskutuan ishin fëmijët dhe siguria në shkollë ku përfaqësuesit e policisë dhe 

të drejtorive komunale të arsimit, prezantuan veprimet dhe mekanizmat që ata kanë krijuar për 

të krijuar siguri në shkollë. Në anën tjetër përfaqësuesit e nxënësve prezantuan pikëpamjet e 

tyre për të gjitha dukuritë negative prezente në shkolla si dhe theksuan pakënaqësitë e tyre me 

organet përgjegjëse për ndërmarrjen e veprimeve konkrete “në emër të ruajtjes së imazhit të 

shkollës”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjatë diskutimeve u shprehen mendime dhe konstatime lidhur me burimet e ndryshme të deli-

kuencës te fëmijët. Ndër ato burime u theksuan; prania e kafiterive afër shkollave në të cilat 

çdokush mund të porosis pije alkoolike pa marrë parasysh moshën dhe ku zakonisht gjenden 

persona keqbërës të cilët shumë shpesh i përfshijnë edhe fëmijët në aktivitete ilegale.  

Gjatë këtyre tryezave gjithashtu u konstatua mungesa e institucioneve edukative ku fëmijët me 

sjellje asociale do të mund të dërgoheshin, mungesa e informacionit te nxënësit dhe 

mësimdhënësit mbi institucionet e drejtësisë për fëmijë dhe mos organizimi i diskutimeve në 

shkolla lidhur me rolin dhe përgjegjësitë e këtyre institucioneve.   

Përfaqësues nga policia, qendrat për punë sociale dhe prokuroria theksuan mungesën e 

raportimit të rasteve nga fëmijët dhe shkollat, lidhur me dhunën brenda shkollave, me ç’rast 

ata i inkurajuan fëmijët dhe arsimtarët që t’i raportojnë rastet e tilla te organet kompetente. 

Pjesëmarrës në këto tryeza ishin gjyqtarët e gjykatave komunale dhe të qarkut, prokurorët ko-

munal dhe të qarkut, drejtorët regjional të shërbimit sprovues, përfaqësues të qendrave për 

pune sociale, përfaqësues të departamentit komunal të arsimit, përfaqësues të Policisë së Kos-

ovës dhe përfaqësuesit e këshillave të nxënësve në nivel regjional. 

 

Drejtësia për të mitur 
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Më 16, 17, 18 dhe 22, 23, 24 tetor 2012, IGJK në bashkëpunim me RIPA International, mbështetur 

nga Ambasada Britanike në Kosovë, në kuadër të Projektit ” Fuqizimi i Politikave Kundër-

korrupsionit dhe Integrimi i Kosovës në BE”, ka mbajtur një trajnim me temën e theksuar më lartë. 

Në ceremoninë e hapjes së trajnimit me 16 tetor 2012, ishin të pranishëm edhe shkëlqesia e tij, am-

basadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, z. Ian Cameron Cliff, kryetari i Gjykatës Supreme të 

Kosovës z. Fejzullah Hasani, dhe znj. Denise Smart, Drejtoreshe menaxhuese nga RIPA Interna-

tional. 

Si rezultat i kësaj tryeze pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 interpretojnë dhe zbatojnë drejtë dispozitat e kornizës ligjore kundër korrupsionit, 

 përshkruajnë elementet e veprave penale korruptive, 

 interpretojnë dhe zbatojnë drejtë dispozitat nga ligji dhe aktet nënligjore mbi prokurimin publik, 

 njihen me rolin dhe kompetencat e institucioneve kompetente në fushën e prokurimit publik, si 
dhe procedurat e prokurimit dhe tenderimit, 

 të identifikojnë situata dhe rastet kur bien ndesh me etikën profesionale. 

Gjatë trajnimit u shtjelluan  çështjet  lidhur me korrupsionin dhe perspektivën e besimit të publikut, të 

drejtat e njeriut dhe organet për zbatimin e ligjit, strategjitë e hetimeve dhe taktikat në raport me zyr-

tarët për zbatimin e ligjit. Gjithashtu u zhvilluan diskutime lidhur çështjet e etikës, të cilat u sho-

qëruan edhe me raste nga praktika. Vlen të theksohet gjithashtu njohja e pjesëmarrësve në detaje lid-

hur me legjislacionin primar dhe sekondar lidhur me institucionet dhe procedurat e tenderimit dhe 

prokurimit, e cila zgjoi një interesim të madh tek pjesëmarrësit për të ngritur njohuritë nga kjo fushë. 

Trajnimi u përshkua me studim të rasteve nga praktika, kuize dhe punë në grupe dhe luajtje e roleve. 

Trajnim: “Zhvillimi i njohurive për anti-korrupsionin, 

qëndrimet dhe kompetencat”  
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Më 18 dhe 19 tetor 2012, IGJK në bashkëpunim me UNWOMEN, kanë realizuar një sesion tra-

jnues nga fusha për të drejtat e njeriut dhe barazia gjinore ku janë diskutuar temat e modulit “Të 

drejtat e Njeriut dhe Barazia Gjinore-Instrumentet Ndërkombëtare, Çështjet Pronësore dhe të 

Trashëgimisë”. 

Si rezultat i këtij trajnimi synohet që pjesëmarrësit të jenë në gjendje që të: 

 zbatojnë standardet ndërkombëtare për të drejtat e  njeriut dhe të gruas; 

 identifikojnë vështirësitë që gjykatat ballafaqohen në rastet e vendosjes për kërkesat për 

urdhër mbrojtje emergjente dhe urdhrit mbrojtjes në afat ligjor; 

 zbatojnë në mënyrë efikase zgjidhjen e martesës me shkurorëzim sipas dispozitave të Lig-

jit të Familjes. 

Ky trajnim dy ditor kishte për qëllim që të zhvillojë aftësitë analitike dhe hulumtuese të pjesëmar-

rësve për zbatimin e standardeve ndërkombëtare dhe legjislacionit vendor në përputhje me stan-

dardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe të drejtave të gruas në veçanti, përderisa në të 

njëjtën kohë janë analizuar obligimet shtetërore ndaj të drejtave të gruas dhe rastet praktike me 

cilat ballafaqohen gratë gjatë realizimit të të drejtave të tyre. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe prokurorë nga të gjitha nivelet nga regjioni i Prizrenit. 

Tryezë e Punës: Të drejtat e Njeriut dhe Barazia Gjinore - 

Instrumentet Ndërkombëtare, Çështjet Pronësore dhe të 

Trashëgimisë” 
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IGJK në bashkëpunim me OSBE-në, me 29 dhe 30 tetor 2012, ka realizuar një trajnim me 

temën ” E drejta për shfrytëzimin e papenguar te posedimit (neni 1 protokolli1 KEDNJ)”.  

Si rezultat i këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje: 

 të interpretojnë drejtë dispozitat e nenit 1 protokolli 1 të KEDNJ, 

 të zbërthejnë rregullat primare te nenit 1 protokolli 1të KEDNJ kur vendoset lidhur me 

rastet pronësore dhe shpronësimin, 

 të ndjekin përvojat e zbatuara nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut në rastet 

kur vendos në bazë të nenit 1 protokolli 1 të KEDNJ. 

 

Gjatë këtij trajnimi dyditor u shtjelluan në detale rregullat lidhur me posedimin, pronësinë dhe 

ndërhyrjen e justifikueshme në të drejtat e individëve lidhur me pronën, në kontekst të nenit 1 

protokollit 1 të KEDNJ. Gjithashtu u trajtua raporti ne mes të nenit 1 te protokollit 1 të KEDNJ 

dhe të drejtave tjera (e drejta në shfrytëzimin e papengueshëm te pronës, mosdiskriminimit, e 

drejta për ankim efektiv). U trajtuan edhe rastet e shumta praktike që përmbanin elemente të 

nenit 1 protokolli 1 nëpërmjet të aplikimit të punës në grupe. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtaret e lëmisë civile, për kundërvajtje nga të gjitha regjionet 

e Kosovës dhe avokat. 

 
 

 

Trajnim mbi Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut                             
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Më 29, 30 dhe 31 tetor 2012, IGJK në bashkëpunim UNICEF, ka organizuar tri punëtori në fu-

shën e drejtësisë për fëmijë. 

 

Qëllimi i këtyre punëtorive ishte që gjyqtarët dhe prokurorët që janë në procesin e certifikimit 

për trajnues të IGJK-së të finalizojnë modulin të drejtësisë për fëmijë.  

Në punëtori trajnuesit u ndanë në grupe punuese dhe aktiviteti i tyre u zhvillua nën mbikëqyrjen 

e Këshilltares Speciale të OSBE-së në IGJK. Detyrë parësore e grupeve punuese ishte që t’i in-

korporojnë në pjesën e parë dhe të dytë të modulit të gjitha temat të cilat kanë dalë nga takimet 

e eksperteve për hartimin e programit 2013 të IGJK-së.  

Grupi i parë ka plotësuar temat shtesë dhe ka finalizuar pjesën e parë të modulit që i referohet 

pjesës materiale të kodit të drejtësisë për të mitur, ndërsa grupi i dytë është angazhuar në 

plotësimin dhe finalizimin e pjesës së dytë të modulit që i referohet pjesës procedurale të këtij 

kodi. 

Moduli është hartuar në atë mënyrë që përmes diskutimeve për raste praktike, kuizeve dhe pyet-

jeve për diskutim, pjesëmarrësit në trajnime, të kuptojnë kodin e drejtësisë për të mitur në Kos-

ovë dhe të analizojnë sfidat e implementimit të këtij kodi në praktikë.   

Pjesëmarrës në këto punëtori ishin gjyqtarët dhe prokurorët për të mitur të cilët janë në proces 

të certifikimit për trajnues të IGJK-së nga lëmia për të mitur, ekspertja e OSBE-së në IGJK si 

dhe ekspertë nga UNICEF.  

 

Punëtoria në fushën e drejtësisë për fëmijë – Finalizimi i modulit të drejtësisë për fëmijë  
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Më 5 tetor 2012, IGJK në kuadër të trajnimeve për profesionistë tjerë në sistemin e gjy-

qësisë, ka realizuar ciklin e katërt me radhë nga moduli për bashkëpunëtorë profesional i 

cili ka përmbajtur institutet si: negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë, mbrojtjen e 

dëshmitarëve dhe dëshmitarët bashkëpunues. 

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

të: 

    zbatojnë procedurat alternative të zgjidhjes së çështjeve penale; 

 identifikojnë dispozitat adekuate që kanë të bëjnë me marrëveshjen për pranimin e 

fajësisë; 

 dallojnë dëshmitarët bashkëpunues në procedurën penale; dhe  

 kuptojnë natyrën dhe efektin e mbrojtjes së dëshmitarëve në procedurën penale. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin bashkëpunëtorët profesional nga gjykatat dhe prokuroritë e 

Kosovës.  

 

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

 

Trajnim për bashkëpunëtorët profesional 
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Moduli: Procedura e Kundërvajtjes  

Më 15 tetor 2012, IGJK në bashkëpunim me UNDP në kuadër të Programit të Trajnimeve për 

Avancim ka realizuar modulin “Procedura e Kundërvajtjes”.   

Si rezultat i kësaj tryeze pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 Dallojnë fazat kryesore të procedurës kundërvajtëse; 

 Zbatojnë veprimet e përcaktuara me ligj në procedurën kundërvajtëse;  

 zbatojnë procedurën kundërvajtëse sipas Ligjit mbi Kundërvajtjet dhe ligjeve specifike 

të cilat parashohin veprat kundërvajtëse. 

 

Gjatë këtij trajnimi u trajtua baza ligjore për fillimin dhe zhvillimin e procedurës kundërva-

jtëse, pezullimi dhe ndërprerja e procedurës, masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në 

procedurën kundërvajtëse, marrja në pyetje e të pandehurit dhe dëshmitarëve, këqyrja e vendit 

të ngjarjes, marrja e përkohshme e sendeve, përpilimi dhe dorëzimi i aktvendimit si dhe mjetet 

juridike për goditjen e ti. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e posa emëruar të Gjykatave të Kundërvajtjes nga 

gjitha regjionet e Kosovës. 

Moduli: Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale  

Më 23 tetor 2012, IGJK në bashkëpunim me UNDP në kuadër të Programit të Trajnimeve për 

Avancim ka realizuar ciklin e gjashtë  me  radhë  nga moduli i Kodit Penal dhe Kodit të Proce-

durës Penale me temë “Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale neni 403 të 

KPPK-së”. 

Si rezultat i këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 dallojnë efektin e shkeljeve esenciale të natyrës absolute dhe relative; 

 identifikojnë arsyet e prishjes së vendimeve për shkak të këtyre shkeljeve, dhe  

 zbatojnë drejtë dispozitat ligjore për eliminimin e shkeljeve procedurale. 

 

Gjatë këtij trajnimi u trajtua në detaje baza ligjore e nenit 403 të KPPK-së,  shkeljet esenciale 

absolute dhe relative duke përfshirë edhe shembuj nga praktika gjyqësore lidhur me këto 

shkelje. Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët nga gjitha regjionet e Kosovës.  
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Procedura e Kundërvajtjes  

Më 30 tetor 2012, IGJK në bashkëpunim me UNDP në kuadër të Programit të Trajnimeve për 

Avancim ka realizuar modulin Procedura e Kundërvajtjes. 

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

 shpjegojnë kuptimin e veprës kundërvajtëse; 

 bëjnë dallimin e veprave, kundërvajtëse me veprat tjera;  

 identifikojnë procedurën dhe mënyrën e zbatimit të Ligjit mbi Kundërvajtjet dhe lig-

jeve specifike si dhe 

 njohin parimet bazë të procedurës kundërvajtëse ndaj të miturve. 

Gjatë këtij trajnimi u trajtua në detaje baza ligjore për fillimin dhe zhvillimin e procedurës 

kundërvajtëse, përfshirë procedurën për të mitur, masat për sigurimin e pranisë së të pande-

hurit në këtë procedurë, marrja në pyetje e të pandehurit dhe dëshmitarëve, këqyrja e vendit të 

ngjarjes dhe ekspertimi, marrja e përkohshme e sendeve, seanca verbale, shkelja e rendit të 

procedurës kundërvajtëse, aktvendimi mbi kundërvajtjet (përpilimi, dorëzimi dhe mjetet ju-

ridike). 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e posa emëruar të gjykatave për kundërvajtje nga 

gjitha regjionet e Kosovës. 



 

BULETINI 
Faqe 17 

 

Takim pune me trajnues për hartimin e moduleve  

3. Aktivitetet tjera 

Më 3 tetor 2012, në mbështetje të USAID, Programi për Sundimin Efektiv të Ligjit (EROL/

Checchi), IGJK ka realizuar një takim pune me trajnuesit e IGJK-së të përzgjedhur për har-

timin e një serie të moduleve të reja.  

Qëllimi i këtij takimi ishte që trajnuesit të njihen me detyrat konkrete për hartimin e moduleve 

dhe të përcaktojnë mënyrën dhe metodologjinë e hartimi të moduleve për të cilat janë caktuar. 

Modulet të cilat do të hartohen nga ky grup i trajnuesve janë të llojit të veçantë dhe kanë një 

rëndësi të madhe si për zhvillimin e programeve trajnuese të IGJK-së, po ashtu edhe për ngrit-

jen e kapaciteteve të gjyqtarëve, prokurorëve, kandidatëve për gjyqtarë e prokurorë si dhe pro-

fesionistëve tjerë në lëmin e gjyqësisë. 

Lista përfshinë modulet si; Menaxhimi i rasteve, menaxhimi i gjykatës, shkrimi dhe arsyetimi 

ligjorë, teknologjia informative, komunikimi, simulimi i gjykimeve, etika gjyqësore dhe 

moduli për trajnimin e stafit administrativ të gjykatave. 
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Më 8-10 tetor 2012, në mbështetje nga IRZ, IGJK ka realizuar një trajnim tre ditor për Har-

timin e Modulit trajnues për Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ). 

Si rezultat i këtij trajnimi trajnuesit për KEDNJ do të jenë në gjendje të: 

 hartojnë dhe zbatojnë modulin për trajnimet e Konventës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut në Programin e Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor,  

 hartojnë dhe zbatojnë modulin për trajnimet e Konventës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut në Programin për Avancim për gjyqtarët e  sapoemëruar. 

Gjatë këtij sesioni trajnues u përcaktuan temat për trajnuesit vendor për KEDNJ për trajnimet 

e gjyqtarëve të sapoemëruar, u hartuan draftet e agjendave si dhe u përcaktua kalendari i ak-

tiviteteve trajnuese për KEDNJ. Gjithashtu, pjesëmarrësit patën mundësi të praktikojnë 

mënyrën e aplikimit në Gjykatën për të Drejtat e Njeriut në Strasburg dhe u planifikuan taki-

met e ardhshme për trajnues në muajin tetor dhe nëntor. 

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin trajnuesit e IGJK-së për Konventën Evropiane për të Drejtat 

e Njeriut. 

 

 
Trajnim për Trajnues: Hartimi i Modulit KEDNJ IGJK/IRZ 
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Me 12 tetor 2012, një grup i gjyqtarëve hungarez realizuan një vizitë studimore në Institutin 

Gjyqësor të Kosovës, ku u pritën nga Drejtori i këtij Instituti. Qëllimi i vizitës së tyre ishte 

njohja me punën dhe veprimtaritë e IGJK-së. 

Përmes një prezantimi të shkurtër nga Drejtori i IGJK-së, gjyqtarët hungarez u njohën me the-

melimin, funksionet dhe strukturën organizative të IGJK-së. Gjatë këtij prezantimi fokusi krye-

sor u vu në funksionimin e programeve trajnuese të IGJK-së dhe rolin e tyre për sistemin gjy-

qësor e prokurorial të Kosovës.  

Në fund u zhvilluan diskutime të ndryshme rreth çështjeve për të cilat shprehen interesim gjy-

qtarët hungarez. 

 
Vizita e gjyqtarëve nga Hungaria në Institutin Gjyqësor të Kosovës 
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Më 17 tetor 2012 Instituti Gjyqësor i Kos-

ovës dhe Oda e Avokatëve të Kosovës nënshkruan një Memorandum të Mirëkuptimit, për kri-

jimin e bashkëpunimit për mundësinë e shkëmbimit të kapaciteteve profesionale dhe praktikave 

më të mira të ndërsjella. 

 

IGJK dhe OAK në këtë marrëveshje zotohen se do të shkëmbejnë materiale të ndryshme tra-

jnuese dhe praktika më të mira të cilat konsiderohen të nevojshme për ngritjen profesionale të 

trajnuesve dhe përfituesve të secilit institucion. 

 

Memorandumi i Mirëkuptimit u nënshkrua në një ceremoni solemne që u mbajt në Gjykatën 

Supreme të Kosovës, nga Kryetari i Këshillit Drejtues të IGJK-së, z. Fejzullah Hasani, Kryetari 

i Odës së Avokatëve të Kosovës z. Ibrahim Dobruna dhe nga Drejtori i Institutit Gjyqësor të 

Kosovës z. Lavdim Krasniqi. 

 

 
IGJK dhe OAK nënshkruajnë Memorandum të Mirëkuptimit 
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Një delegacion në përbërje të z. Fejzullah Hasani, Kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës dhe 

Kryetar i Këshillit Drejtues të IGJK-së, z. Enver Peci, Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, z. 

Ismet Kabashi, Kryeprokuror i Shtetit dhe Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Lavdim 

Krasniqi Drejtor i Institutit Gjyqësor të Kosovës, gjyqtarë e prokurorë dhe zyrtarë të IGJK-së, që nga 

data 22 tetor janë duke realizuar një vizitë tre ditore në institucionet gjyqësore e prokuroriale në 

Karlsruhe dhe Shtutgart të Gjermanisë. 

Delegacioni do të pritet nga përfaqësuesit e lartë të Gjykatës Federale të Gjermanisë, Ministrisë së 

Drejtësisë së Republikës së Baden Wurtembergut, Gjykatës së Lartë Republikane dhe Gjykatave Ko-

munale në të cilat do të diskutohen sistemi dhe praktikat gjermane në arsimimin ligjor të gjyqtarëve e 

prokurorëve, me theks të veçantë në trajnimin praktik të kandidatëve për gjyqtarë e prokurorë si dhe 

për mundësitë e vazhdimit të bashkëpunimit reciprok në fushën e atsimimit ligjor për gjyqtarë e pro-

kurorë. 

Kjo vizitë studimore është realizuar me mbështetjen e Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunim 

Ndërkombëtarë (GIZ) 

 

Vizitë studimore në institucionet gjyqësore në Karlsruhe dhe Shtutgart të Gjermanisë 
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Me 29 dhe 30 tetor, 2012 në Danilovgrad të Malit të Zi, në kuadër të programit IPA 2010, 

mbështetur nga Komisioni Evropian dhe Qeveria Gjermane dhe implemetuar nga partneriteti në mes 

GIZ dhe Qendra Hollandeze për Bashkëpunim Juridik Nderkombetar, u mbajt takimi regjional me 

temë „Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit: Forcimi i Rrjetit të Prokurorëve“. 

Në këtë takim u identifikuan dhe diskutuan nevojat konkrete për ngriten kapaciteteve të prokurorëve 

dhe zyrtarëve të policisë, përmes ofrimit të trajnimeve në fushën e bashkëpunimit ndërkufitar në 

luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe u dhanë propozime konkrete për të gjitha 

shtetet përfituese të këtij programi. Propozimet e temave për trajnime që u dhanë në këtë takim janë: 

Zhvillimi i hetimeve lidhur me në rastet e bashkëpunimit ndërkufitar në rastet e krimit të organizuar 

dhe korrupsionit, Fuqizimi i bashkëpunimit ndërmjet policisë, prokurorisë, dhe organeve tjera 

shtetërore dhe organizmave ndërkombëtarë, BE/KiE–Instrumentet ligjore, dhe institucionet që mirren 

me bashkëpunimin ndërkombëtar në çështjet penale në luftën kundër krimit të organizuar dhe 

korrupsionit.  

Si rezultat i këtij takimi është finalizuar edhe plani i veprimit lidhur me zbatimin e trajnimeve si në 

rrafshin vendor ashtu edhe në atë regjional.  

Pjesëmarrës të këtij takimi ishin përfaqësues të institucioneve trajnimit dhe prokurorive, nga shtetet e 

Evropës Juglindore. Instituti Gjyqësor i Kosovës në këtë takim u përfaqësua nga koordinatorja e 

programit, ndërsa Prokuroria e Kosovës u përfaqësua nga një prokuror i Prokurorisë Speciale të 

Kosovës. 

 

 

TAKIM REGJIONAL  

 


