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

Tryezë e diskutimeve: Ligji për Gjykata 

Adresa: Lagjja e Spitalit,  

Rr.“Muharrem Fejza” 

p.n. Prishtinë, Republika 

e Kosovës 

infokji@rks-gov.net 

http://igjk.rks-gov.net  

Më 7 nëntor 2012, Instituti Gjyqësor i Kosovës në kuadër të fu-

shëveprimit të vet ka realizuar sesionin trajnues me temën e lart-

shënuar. 

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

 identifikojnë strukturën organizative dhe kompetencat e 

gjykatave sipas Ligjit për Gjykata; 

 zbatojnë drejt dispozitat ligjore që kanë të bëjnë  me rolin 

dhe përgjegjësitë e gjyqtarëve sipas Ligjit për Gjykata; 

 identifikojnë vështirësitë të cilat priten që do të paraqiten 

me rastin e  zbatimit të Ligjit për Gjykata. 

Gjatë kësaj tryeze u shtjelluan çështjet rreth zbatimit të Ligjit për 

Gjykata, përgatitjet dhe planifikimi për zbatim, organizimi, funk-

sionimi dhe kompetencat e gjykatave të Republikës së Kosovës, të 

drejtat dhe detyrimet e gjyqtarëve sipas ligjit të ri për gjykata si dhe 

dispozitat kalimtare të këtij ligji.  

Përfitues të kësaj tryeze ishin kryetarët e gjykatave dhe gjyqtarët 

nga të  gjitha regjionet të Kosovës  
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Me 10 nëntor 2012, IGJK në bashkëpunim me Gjykatën Supreme të Kosovës, ka realizuar 

një takim pune me kryetarët e gjykatave të qarkut dhe komunale si dhe me kryetarët e degëve 

regjionale të Odës së Avokatëve të Kosovës (OAK). 

Temat të cilat u diskutuan në këtë takim, ishin; paraburgimi, konfirmimi i aktakuzës dhe 

ekzekutimi i vendimeve gjyqësore. Me këtë rast secili kryetar i gjykatës prezantoj të dhëna 

lidhur me ecurinë e praktikës lidhur me këto tema.  

Takimi u  realizua në tri grupe punuese ku u identifikuan sfidat që paraqiten për gjykatësit 

dhe avokatët me rastin e ekzekutimit të vendimeve gjyqësore, caktimit të  paraburgimit dhe 

konfirmimin e aktakuzës dhe u rekomanduan zgjidhjet për kalimin e sfidave. 

 

Takim pune me Kryetarë të Gjykatave 

 

Tryezë e diskutimeve: Legjislacioni vendor dhe ndërkombëtarë për Ambientin në Kosovë 

Më 13 nëntor 2012, IGJK ka realizuar një tryezë të diskutimeve me temën e lartcekur. 

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

 interpretojnë drejt dhe në mënyrë efektive dispozitat ligjore që rregullojnë çështjen e 

mbrojtjes së ambientit; 

 bëjnë dallimin e veprave penale të kësaj natyre me veprat tjera penale; 

të njihen me format e bashkëpunimit regjional dhe ndërkombëtar në fushën e mjedisit. 

Gjatë kësaj tryeze u shtjelluan temat si; zbatimi i Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit dhe sfidat 

aktuale, instrumentet ndërkombëtare dhe legjislacioni i BE-së për mjedisin dhe obligimet që 

burojnë nga ky legjislacion, veçmas zbatimi i Konventës së Arhusit në Kosovë. Njëko-

hësisht, vëmendje e veçantë iu kushtua edhe veprave  penale kundër mjedisit, kafshëve, 

bimëve dhe objekteve kulturore të cilat janë të sanksionuara me Kodin Penal të Republikës 

së Kosovës. 

Përfitues të  kësaj tryeze ishin gjyqtarët e të gjitha niveleve dhe regjioneve të Kosovës. 
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Nga data 13 deri 15 nëntor 2012, në bashkëpunim me Departamentin e Drejtësisë së SHBA-

ve, Programi OPDAT, në kuadër të trajnimeve të vazhdueshme, është realizuar trajnimi me 

temë: “Zhvillimi i Shkathtësive të Përfaqësimit gjatë Gjykimit”. 

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte prezantimi dhe aplikimi i teknikave më të avancuara të 

përfaqësimit gjatë gjykimit, një risi kjo e Kodit të ri të Procedurës Penale i cili pritet të hyjë 

në fuqi së shpejti.  

Me qëllim të aplikimit të këtyre teknikave, pjesëmarrësit u njoftuan dhe demonstruan 

shkathtësitë lidhur me marrjen në pyetje të drejtpërdrejt, marrjen në pyetje të tërthortë, 

vënien në dyshim, rimarrjen në pyetje (rehabilitimin), fjalën hyrëse dhe fjalën përfundimtare. 

Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit punuan lidhur me një rast studimi të cilin nëpërmjet punës 

në grupe dhe video incizimeve e prezantuan duke demonstruar shkathtësitë e tyre të përfaq-

ësimit në gjykim, pas prezantimeve të bëra nga trajnuesit e IGJK-së. 

Përfitues në këtë trajnim ishin: gjyqtarë, prokurorë,  avokatë dhe mbrojtës të viktimave.   

 

 

 

 

 

 

 

Zhvillimi i shkathtësive të përfaqësimit në Gjykim 
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Më 14 nëntor 2012, IGJK, në mbështetje nga 

UNDP, ka organizuar një trajnim lidhur me Ligjin 

për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje. 

 Si rezultat i këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë 

në gjendje që të: 

 zbatojnë drejt procedurën gjyqësore në rastet 

kur paraqitet kërkesa për mbrojtje nga dhuna në 

familje;  

  identifikojnë dallimet në mes te urdhrit  për 

mbrojtje dhe urdhrit për mbrojtje emergjente;; 

 interpretojnë drejt normat ligjore lidhur me 

veprimet e prokurorit kur shkelet urdhri dhe kur 

është kryer vepër penale kundër anëtarit të fa-

miljes;   

Gjatë këtij trajnimi u shtjelluan çështjet rreth 

procedurës gjyqësore lidhur me rastet nga dhuna 

në familje, kompetencat e prokurorit në trajtimin 

e veprave penale që kryhen nga dhuna në fa-

milje.  

Gjithashtu, u diskutua edhe lidhur me udhëzimet 

administrative dhe mënyrën e trajtimit të kryesve 

të dhunës në familje ndaj të cilëve është shqip-

tuar masa mbrojtëse e trajtimit të obligueshëm 

mjekësor për shkak të varësisë nga alkooli dhe 

substancat psikotrope. 

Përfitues  të këtij  trajnimi ishin gjyqtarët dhe 

prokurorët e të gjitha regjioneve të Kosovës.  

Tryezë e diskutimeve:  

Ligji për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje - Masat Mbrojtëse 

Trajnim: “E Drejta e Punës” 

Më 15 nëntor 2012, IGJK  me përkrahje nga 

UNDP  ka mbajtur trajnimin me temë “E Drejta 

e Punës”.  

Si rezultat i këtij trajnimi  pjesëmarrësit do të jenë 

në gjendje që të: 

 dallojnë specifikat e procedurës gjyqësore në 

kontestet e punës, 

 zbatojnë drejtë procedurën dhe afatet ligjore 

brenda të cilëve kërkohet mbrojtja gjyqësore,   

 interpretojnë dhe zbatojnë drejtë dispozitat e 

Ligjit të Punës Ligji për Shërbimin Civil në kon-

testet nga marrëdhënia e punës. 

Gjatë këtij trajnimi u shtjelluan çështjet që kanë të 

bëjnë me natyrën e kontesteve të punës si: proce-

dura e posaçme ligjore, procedura dhe afatet ligjore 

brenda të cilëve mund të kërkohet mbrojtja gjy-

qësore, kontestet e punës që kanë të bëjnë me 

mbrojtjen dhe sigurinë në punë, si dhe marrëdhënia 

e punës për kategoritë ndaj të cilëve aplikohet Ligji 

për Shërbimin Civil. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e lëmisë 

civile, gjyqtarët për kundërvajtje të të gjitha niv-

eleve dhe nga të gjitha regjionet e Kosovës. 
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Më 16 dhe 17 nëntor 2012, IGJK  në mbështetje nga UNDP  ka mbajtur seminarin dy ditor 

me temë “Risitë e Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve”.  

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

 zbatojnë drejtë dispozitat që janë risi në Ligjin për Marrëdhëniet e Detyrimeve, 

 zbërthejnë dhe zbatojnë dispozitat e LMD-së mbi krijimin e detyrimeve, lidhjen e kon-

tratave, shkaktimin dhe shpërblimin e dëmit material dhe jo material, 

  njihen me ndryshimet dhe plotësimet e LMD lidhur me negociatat dhe detyrimet para  

kontraktuale, 

 interpretojnë saktë rregullat për kamatën dhe kamatëvonesën dhe 

 njohin llojet dhe elementet kryesore të kontratave të reja që ka paraparë LMD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjatë trajnimit u shtjelluan çështjet që kanë të bëjnë risitë dhe ndryshimet e Ligjit për Marrëd-

hëniet e Detyrimeve, dallimet në mes të dispozitave të vjetra dhe atyre të reja, si dhe u diskutua 

lidhur me mënyrën se si t’i qasen gjykatësit zbatimit praktik të dispozitave të reja të LMD-së.  

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

regjionet e Kosovës. 

 

 

Seminar: “Risitë e Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve” 



 

BULETINI 
Faqe 7 

Më 17 nëntor 2012, IGJK në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane në Prishtinë, Departa-

mentin e Drejtësisë/Zyrën Tejoqeanike për Zhvillim, Ndihmë dhe Trajnim të Prokurorëve, re-

alizoi një seminar lidhur me ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Penal të Republikës së Kos-

ovës. 

Qëllimi i këtij seminari ishte njohja me plotësimet dhe ndryshimet e përgjithshme të kodit të  ri 

penal dhe krahasimi i dispozitave të kodit aktual me kodin e ri penal. 

Kodi i ri penal parasheh një numër të veprave të reja penale si dhe dënime më të larta. Andaj, 

gjatë këtij trajnimi u prezantuan plotësimet dhe ndryshimet e pësuara me kodin e ri penal sipas 

kapitujve dhe instituteve të reja, të përfshira si në pjesën e përgjithshme dhe të veçantë. Në tra-

jnim u diskutua edhe për kapitullin tre dhe shtatë që kanë të bëjnë me dënimet dhe konfiski-

min, kapituj këta që përmbajnë dispozita me të cilat u jepen autorizime më të gjëra organeve 

përkatëse të zbatimit të ligjit. Gjithashtu, u prezantuan dallimet kryesore, mënyra e interpre-

timit dhe zbatimit të këtyre dispozitave të reja ligjore në praktikën gjyqësore. 

 

Përfitues te këtij trajnimi ishin gjyqtarët, prokurorët, avokatët dhe zyrtarët policorë nga reg-

jioni i Prishtinës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar: Kodi Penal i Republikës së Kosovës- Plotësimet dhe ndryshimet 
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Më 19 dhe 20 nëntor 2012, IGJK ka realizuar një sesion trajnues nga lëmia penale lidhur me 

krimin e organizuar. 

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

  përshkruajnë karakteristikat e krimit të organizuar, 

 dallojnë llojet dhe elementet e veprave penale që hyjnë në kuadër të krimit të organizuar, 

identifikojnë dallimet dhe ngjashmëritë që kanë veprat penale që bëjnë pjesë në krim të organi-

zuar. 

Gjatë këtij trajnimi, u trajtuan çështjet që kanë të bëjnë me trafikimin me qenie njerëzore, 

trafikimin me narkotik dhe substanca tjera psikotrope, trafikimin me armë, veprat penale tregtia 

e ndaluar dhe kontrabandimi me mallra, veprat penale të pastrimi të parasë dhe korrupsionit, 

elementet dhe trajtat e këtyre veprave penale, ngjashmëritë dhe dallimet mes tyre. Trajnimin u 

realizua në kontekst të risive të Kodit Penal duke u shërbyer edhe me raste të studimit nga prak-

tika gjyqësore si dhe përmes diskutimeve interaktive.  

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët dhe prokurorët nga të  gjitha regjionet të Kosovës. 

 

Tryezë e diskutimeve: Moduli - Krimi i Organizuar 

Me datë 19 nëntor 2012, IGJK në bashkëpunim me UNDP/WSSI Plus, ka organizuar trajnimin 

lidhur me Ligjin për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje - aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji. 

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

 zbatojnë  drejtë procedurën gjyqësore në rastet kur paraqitet dhuna në familje, 

 identifikojnë dallimet e procedurës penale nga procedura civile në rastet e dhunës në fa-
milje, 

 interpretojnë drejtë udhëzimin Administrativ Nr.12/2012, veçanërisht dispozitat lidhur me 
përcaktimin e vendit dhe mënyrën e trajtimit psikosocial të kryesit të dhunës në familje. 

Gjatë këtij trajnimi u shtjelluan çështjet rreth procedurës gjyqësore lidhur me rastet aplikimit të 

masave mbrojtëse ndaj kryesve të dhunës në familje. Në veçanti, u diskutua për masat mbrojtëse 

për trajtimin e detyrueshëm, të rehabilitimit psikosocial të kryesit të dhunës në familje si dhe 

masa mbrojtëse e trajtimit të obligueshëm mjekësor për shkak të varësisë nga alkooli dhe sub-

stancat psikotrope. 

Përfitues  të këtij  trajnimi ishin gjyqtarët e lëmis civile nga të gjitha regjionet e Kosovës si dhe 

zyrtar nga qendrat për punë sociale. 

 

Ligji për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje – aktet nënligjore 
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Më 22 nëntor 2012, IGJK  ka mbajtur trajnimin me temë “E Drejta Tregtare”. Qëllimi kryesor 

i këtij trajnimi ishte trajtimi dhe zbërthimi i të drejtës tregtare dhe shoqërive tregtare. 

 

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

 zbërthejnë konceptet themelore të së drejtës tregtare dhe standardet e praktikat e mira të 

BE-së. 

 interpretojnë drejtë dispozitat dhe konceptet e Ligjit për Shoqëritë Tregtare që i referohen 

shoqërive të personave dhe kapitalit.  

 kuptojnë qartë strukturën organizative dhe funksionale të shoqërive të personave dhe 

shoqërive të kapitalit. 

 bëjnë dallimet në mes të shoqërive komandite dhe shoqërive kolektive në njërën anë dhe 

në anën tjetër në mes shoqërive me përgjegjësi të kufizuar dhe shoqërive aksionare. 

 evitojnë dilemat lidhur me përcaktimin e saktë të kompetencave në mes të Gjykatës Eko-

nomike të Qarkut dhe Gjykatave Komunale, nga dispozitat e Ligjit për Gjykatat e Kos-

ovës.  

Gjatë këtij trajnimi u shtjelluan gjithanshëm çështjet që kanë të bëjnë me të drejtën tregtare, in-

stitucionet themelore juridike të  shoqërive tregtare, zgjidhjen e rasteve nga lëmia e shoqërive të 

personave dhe kapitalit. Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e lëmisë civile, gjyqtarët për 

kundërvajtje të të gjitha niveleve dhe nga të gjitha regjionet e Kosovës. 

 

Trajnim: “E Drejta Tregtare” 
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Më 22-23 nëntor 2012 IGJK në bashkëpunim me USAID/DELOITTE vet ka realizuar një tra-

jnim lidhur me Ligjin për Administratën Tatimore. 

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

 të njohin legjislacionin mbi tatimet, 

 të dallojnë obligimet tatimore, 

 të verifikojnë përmbushjen e obligimeve tatimore, 

 të identifikojnë shkeljet tatimore. 

Gjatë kësaj tryeze u shtjelluan çështjet që kanë të bëjnë me tatimpaguesit dhe obligimin  e tyre 

ligjor për të mbajtur librat dhe regjistrat në pajtim me legjislacionin mbi tatimin, mbajtjen e  

regjistrave të llogarive me shkrim ose në formë elektronike për tatimin e mbajtur nga paga dhe 

obligimin për mbajtjen e librave dhe regjistrave për një afat së paku 6 vjet.  

 

Gjatë trajnimit gjithashtu u diskutuan raste praktike dhe u shkëmbyen përvoja  me qëllim të 

thellimit të njohurive që kanë të bëjnë me çështjet tatimore. 

Përfitues të këtij  trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët nga të gjitha  regjionet e Kosovës të 

cilët do të  gjykojnë çështjet e kësaj natyre. 

 

 

 

 

Trajnim: Ligji mbi Administratën Tatimore 
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Më 23 nëntor 2012, IGJK në bashkëpunim me UNDP/WSSI Plus, në kuader të Programit të 

Vazhdueshëm për Arsimimin Ligjor ka realizuar trajnimin e radhës me temën e cekur më lartë. 

 

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

 interpretojnë drejtë Ligjin për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje dhe akteve nënligjore, 

 zbërthejnë qartë procedurën civile në dallim me procedurën penale në çështjet për 

Mbrojtjen nga Dhuna në Familje, 

 të shpjegojnë Udhëzimin Administrativ Nr. 12/2012 për përcaktimin e vendit dhe 

mënyrën e trajtimit psikosocial të kryerësve të dhunës në familje ndaj të cilëve është 

shqiptuar Masa Mbrojtëse e trajtimit të obligueshëm mjekësor nga varësia e alkoolit dhe 

substancave psikotrope.  

Në fokus të trajnimit ishte unifikimi i praktikave gjyqesore të akterëve të drejtësisë në 

mbrojtjen nga dhuna në familje dhe bashkëpunimi i tyre, si dhe identifikimi i rolit të gjyqtarit, 

prokurorit,  mbrojtësit të viktimave, të zyrtarëve nga Qendra për Punë Sociale në procedurat e 

tilla. Gjithashtu si qëllim primar ishte që akterët ë lartëpërmenur të njihen me zbatimin praktik 

të Udhëzimit Administrativ Nr.12/2012 për përcaktimin e vendit dhe mënyrën e trajtimit 

psikosocial të kryerësve të dhunës në familje. 

Gjatë këtij trajnimi u shtjelluan në detale rregullat e procedurës civile, të procedurës penale 

dhe të akterëve tjerë të drejtësisë lidhur me rastet për mbrojtjen nga dhuna në familje, të cilat u 

ilustruan edhe me raste praktike. U diskutua lidhur me lëshimin-caktimin e masave mbrojtëse 

sipas Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, pengesat në zbatimin e këtyre masave mbro-

jtëse dhe ekzekutimin e tyre. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtaret e lëmisë civile, të lëmisë penale, prokurorët, mbro-

jtësit e viktimave dhe punonjësit e Qendrave për Punë Sociale. 

 

Trajnim: Ligji për Mbrojtje nga Dhuna në Familje-aktet nënligjore „Bashkëpunimi i 

akterëve të drejtësisë dhe institucioneve relevante në mbrojtje nga dhuna në familje“ 
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Më 26-27 nëntor 2012, IGJK  ka mbajtur tryezën dyditore të punës lidhur me modulin “E Drejta Ad-

ministrative”.  

Qëllimi kryesor i kësaj tryeze ishte ofrimi i njohurive për të Drejtën Administrative për gjyqtarët si-

pas riorganizimit me Ligjin e Ri mbi Gjykatat.  

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

 të njohin mënyrën e inicimit të procedurës administrative nga organi administrativ, pala e in-

teresuar dhe publiku,   

 të interpretojnë drejt dispozitat që kanë të bëjnë me kompetencën, delegimin e kompetencës 

dhe zgjidhjen e konfliktit për kompetencë të organeve të administratës publike, 

 të përkufizojnë nocionin e konfliktit administrativ dhe të zbërthejnë kompetencën e gjykatave 

në konfliktin administrativ, 

 të dallojnë palët në konfliktin administrativ dhe të veçojnë karakteristikat e procedurës së 

konfliktit administrativ, 

 të njohin dhe interpretojnë jurisprudencën administrative të Gjykatës Evropiane për të Drejtat 

e Njeriut në Strasburg. 

Gjatë këtij trajnimi u shtjelluan çështjet që kanë të bëjnë me procedurën administrative, aktin admin-

istrativ, konfliktin administrativ si dhe jurisprudencën administrative të GJEDNJ. Gjithanshëm u tra-

jtuan edhe dilemat që përmban Ligji për Gjykatat dhe Ligji për Konfliktet Administrative lidhur me 

kompetencën e gjykatave.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e sapo caktuar në departamentin administrativ si dhe ata të 

lëmisë civile dhe për kundërvajtje të të gjitha niveleve dhe nga të gjitha regjionet e Kosovës. 

 

Trajnim Moduli: “E Drejta Administrative” 
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Më 26 dhe 27 nëntor 2012, IGJK në bashkëpunim UNICEF-in ka organizuar dy tryeza  diskutimesh 

në regjionin e Mitrovicës dhe Prishtinës me përfaqësuesit e institucioneve të drejtësisë për fëmijë në 

nivel regjional. 

Tryezat kishin për qëllim diskutimin e problemeve dhe sfidave në drejtësinë për fëmijë dhe koor-

dinimin në nivel lokal. 

Përfaqësuesit e gjykatave dhe prokurorive në regjionin e Mitrovicës theksuan problemet me te cilat 

ballafaqohen ata si rezultat i mungesës së zyrave dhe sallave të nevojshme për kryerjen e funksioneve 

gjyqësore, sidomos kur paraqiten të miturit para organeve gjyqësore dhe ku ata i ekspozohen publikut 

të gjerë. Po ashtu u theksua edhe mungesa e institucioneve adekuate ku do të mund të dërgoheshin të 

miturit pasi t’i shqiptohej masa ashtu siç i parasheh Kodi i Drejtësisë për të Mitur. Një problem tjetër 

ishte edhe numri  i vogël i gjyqtarëve dhe prokurorëve për të mitur në këtë regjion. 

Në anën tjetër përfaqësuesit e gjykatave dhe prokurorive të Prishtinës theksuan nevojën e trajnimit të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve të sapoemëruar  për të mitur ngase ka nga ata që për herë të parë do të mer-

ren me të mitur duke filluar nga Janari i 2013.   

Pjesëmarrës në këto tryeza ishin gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit komunal dhe të qarkut, , drejtorët 

regjional të Shërbimit Sprovues, përfaqësues të Qendrës për Pune Sociale, përfaqësues të departamentit 

komunal të arsimit, përfaqësues policisë së Kosovës dhe përfaqësuesit e këshillave të nxënësve në 

nivel regjional.  

 

Tryezë e diskutimeve: Koordinimi i institucioneve në nivel 

lokal në fushën e Drejtësisë për Fëmijë 

Më  datë 30 nëntor 2012, IGJK  ka realizuar trajnimin me temë „Etika Gjyqësore dhe Prokuroriale“. 

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

 veprojnë sipas parimeve universale për etikën duke respektuar sidomos pavarësinë dhe paanës-
inë, 

 shmangin konfliktin e interesit dhe ngritin besimin e publikut, 

 identifikojnë rastet se kur mund të bëhen shkelje dhe llojet e sanksioneve në rastet kur shkelet 
kodi  i etikës për gjyqtarë dhe ai për prokurorë. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte rifreskimi dhe ngritja e nivelit të njohurive  për të  vepruar  në mënyrë të 

pavarur dhe të paanshme dhe shmangur  nga çdo konflikt i  interesit, dhe njëkohësisht për të kontribar 

në ngritjen e  besimit të publikut për sistemin gjyqësor. Trajnimi u përshkua me diskutime rreth sjelljes 

së përshtatshme gjatë ushtrimit të funksionit të gjyqtarit dhe prokurorit me qëllim të respektimit të 

parimeve dhe standardeve profesionale dhe etike. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtar nga të gjitha regjionet e Kosovës. 

Trajnim : Moduli -Etika gjyqësore dhe prokuroriale 
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Më 2 nëntor 2012, IGJK  në bashkëpunim me UNDP në kuadër të Programit të Trajnimeve 

për Avancim ka realizuar ciklin e shtatë me  radhë  nga moduli i Kodit Penal dhe Kodit të 

Procedurës Penale me temë:  “ Shpallja, përpilimi, dorëzimi i aktgjykimit dhe paralajmërimi i 

ankesës”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 kuptojnë qëllimin dhe rëndësinë e shpalljes, dorëzimit dhe përpilimit të aktgjykimit, 

 njohin veprimet e gjykatës lidhur me shpalljen, dorëzimin dhe përpilimin e aktgjykimit, 

dhe 

 zbatojnë drejtë dispozitat ligjore për shpalljen, përpilimin dhe dorëzimin e aktgjykimit. 

 

Gjatë këtij trajnimi u trajtua në detaje baza ligjore e shpalljes së aktgjykimit, afatet e 

përcaktuara kohore, mënyra e shpalljes dhe pasojat e mos shpalljes në afat të aktgjykimit. Me 

rastin e trajtimit të kësaj materie nga pjesëmarrësit është bërë identifikimi i të metave të disa 

aktgjykimeve të përpiluara dhe analiza e disa rasteve nga praktika gjyqësore ne lidhje me 

paralajmërimin e ankesës dhe pasojat e mos paralajmërimit te ankesës. 

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

 

 

Moduli: Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale  

 

2. Aktivitetet  nga  Programi i Trajnimeve për Avancim (PTA) 
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Më 9 nëntor 2012, IGJK në kuadër të Programit për Profesionistët tjerë në Sistemin e Gjyqësisë 

dhe Prokurorisë ka realizuar ciklin e pestë dhe të fundit për këtë vit nga moduli për bash-

këpunëtorë profesional i cili ka trajtuar provat në procedurën kontestimore dhe procedurën në 

kontestet martesore.  

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

 kuptojnë si zhvillohet procedura e provave dhe cilat prova merren për bazë në procedurën 

civile; 

 shpjegojnë rrjedhën e mirëfilltë dhe efikase të procedurës se zgjidhjes se martesës me 

shkurorëzim  sipas dispozitave të Ligjit për Familjen të Kosovës;  

 njohin mënyrën e inicimit të procedurës pranë gjykatës kompetente për zgjidhjen e 

martesës me shkurorëzim, pasurinë e përbashkët të bashkëshorteve dhe besimin e fëmi-

jëve;   

 identifikojnë procedurën paraprake (tentim pajtimi) dhe procedurën përfundimtare;  

 demonstrojnë shkathtësi në përpilimin e vendimit pas përfundimit të procedurës. 

 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan në detaje; baza ligjore lidhur me provat në procedurën kontesti-

more dhe procedurën në kontestet martesore. Përveç kësaj u dhanë edhe komente dhe shembuj 

nga praktika për parimet dhe rregullat kryesore të Ligjit për Familjen të Kosovës lidhur me 

zgjidhjen e martesës me shkurorëzim, pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve dhe besimin e 

fëmijëve. 

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

ovës.  

 

Trajnim për bashkëpunëtorët profesional 
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Nga data 20 deri 22 nëntor 2012, në bashkëpunim me Departamentin e Drejtësisë së SHBA-ve, 

Programi OPDAT, në kuadër të Programit të Trajnimeve për Avancim, është realizuar trajnimi 

tre ditorë me temë: “Zhvillimi i Shkathtësive të Përfaqësimit gjatë Gjykimit”. 

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte prezantimi dhe aplikimi i teknikave më të avancuara të për-

faqësimit gjatë gjykimit, risi kjo e Kodit të ri të Procedurës Penale i cili pritet të hyjë në fuqi së 

shpejti. 

Çështjet të cilat janë përfshirë gjatë këtij trajnimi, kryesisht kishin të bënin me teknikat e marrjes 

në pyetje të drejtpërdrejtë, të tërthortë, vënien në dyshim, rimarrjen në pyetje të pandehurve, 

dëshmitarëve, ekspertëve, si dhe teknikat e paraqitjes së fjalës hyrëse dhe argumentimit përfun-

dimtar, si nga ana e prokurorit ashtu edhe nga ana e avokatit mbrojtës. 

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

shkathtësitë e përfaqësimit gjatë gjykimit, duke punuar rreth një rasti praktik dhe duke përdorur 

teknikat e prezantuara nga trajnuesit vendor të trajnuar posaçërisht për këtë trajnim. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët e posa emëruar në Gjykatat dhe Proku-

roritë e Kosovës. 

 

 

Zhvillimi i Shkathtësive të Përfaqësimit gjatë Gjykimit 
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MODULI  KEDNJ  

 

Më 20-21 nëntor 2012, IGJK në mbështetje të IRZ, në kuadër të Programit të trajnimeve për 

avancim ka realizuar një trajnim dy ditor për  Konventën Evropiane për Liritë Themelore dhe 

të Drejtat e Njeriut   

Objektivat kryesore të këtij trajnimi ishin që pjesëmarrësit pas përfundimit të tij të jenë në 

gjendje që të: 

  njohin historikun  dhe rolin e Këshillit të Evropës, 

 kuptojnë kompetencën e Gjykatës në Strasburg dhe procedurën e aplikimit pranë  

gjykatës. 

 njihen me elemnetet e pranueshmërisë së aplikacioneve në gjykatë. 

Gjatë këtij trajnimi përmes grupeve punuese dhe detyrave te dhëna nga trajnuesit pjesëmarrësit 

patën mundësi të demonstrojnë njohuritë e tyre në evidentimin e shkeljeve të të drejtave të 

garantuara me KEDNJ, me theks të veçantë nga neni 5 dhe 6 i kësaj Konvente. 

Përfitues në këtë trajnim ishin gjyqtarët dhe prokurorët e sapoemëruar. 
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Konferenca Regjionale “Përzgjedhja, Trajnimi dhe Emërimi i Gjyqtarëve dhe Prokurorëve 

në Evropën Juglindore: Shkëmbimi i praktikave më të mira”  

3. Aktivitetet tjera 

Me ftesën e Ambasadës së Francës në Tiranë, një delegacion nga Kosova në përbërje të një 

gjyqtari, një prokurori dhe një përfaqësuesi të IGJK-së, mori pjesë në Konferencën regjionale 

“Përzgjedhja, Trajnimi dhe Emërimi i Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Evropën Juglindore; 

Shkëmbimi i praktikave më të mira”, e cila u mbajt në Tiranë me datë 13 dhe 14 nëntor. 

 

Çështjet më të rëndësishme që u trajtuan nga pjesëmarrësit e konferencës ishin: Cilat kritere 

dhe cilat procedura për përzgjedhjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve mund të sigurojnë transpar-

encë? Roli i trajnimit për një drejtësi transparente dhe të përgjegjshme, Emërimi i gjyqtarëve 

dhe prokurorëve pas përzgjedhjes, Kriteret objektive të karrierës së gjyqtarëve, në kuadër të të 

cilave në detaje u trajtuan shumë problematika konkrete lidhur me çështjet në fokus.  

Në konferencë referuan përfaqësuesit e institucioneve trajnuese dhe ato të drejtësisë të Evropës 

Juglindore, në mesin e të cilave edhe delegacioni i Kosovës ku u prezantuan praktikat e ndry-

shme lidhur me përzgjedhjen, trajnimin dhe emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve.  

Pasi që kjo ngjarje korrespondonte me 15 vjetorin e themelimit të Shkollës së Magjistraturës së 

Republikës së Shqipërisë dhe ceremoninë e diplomimi të magjistratëve kjo konferencë u për-

shëndet edhe nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ambasadorja e Francës në Tiranë dhe 

Ministri i Drejtësisë i Republikës së Shqipërisë. 

Pjesëmarrës në këtë konferencë ishin profesionist nga fusha gjyqësore, prokuroriale dhe të in-

stitucioneve trajnuese për gjyqtarë e prokurorë nga njëmbëdhjetë vendeve të Evropës Juglin-

dore. 



 

BULETINI 
Faqe 19 

 

Trajnim i stafit të IGJK-së : “Iniciativa - bëni gjërat të ndodhin”  

Më 16 nëntor 2012, IGJK  ka realizuar trajnimin për stafin me temën “Iniciativa - bëni gjërat 

të ndodhin”.                                                                                     

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

 kuptonjnë domethënien dhe rolin e iniciativës, 

 mësojnë se si të hartohet plani për realizimin iniciativës, 

 analizojnë se si e siguron suksesin në punë marrja e iniciativës, 

 zhvillojnë iniciativat që do të aplikohen gjatë punës së përditshme.  

Në fokus të trajnimit ishte të mësuarit se si të merret iniciativa dhe cilët janë hapat që duhet të 

aplikohen për të realizuar një iniciativë. Me qëllim të shkëmbimit të përvojave të përbashkëta 

ndërmjet institucioneve në zhvillimin e ideve dhe iniciativave në trajnim morrën pjesë edhe 

stafi i Odës së Avokatëve të Kosovës. 
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Takimi i Trajnuesve të KEDNJ-së 

Më 19 nëntor 2012, IGJK në kuadër të bashkëpunimit bilateral me IRZ ka realizuar një tra-

jnim për trajnuesit e IGJK-së të cilët do të zbatojnë trajnimet për KEDNJ.   

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte qartësimi i rrjedhës së agjendës për trajnimet lidhur me 

KEDNJ, prezantimi i rasteve praktike që do të përdoren në trajnime të tilla si dhe angazhimi i 

trajnuesve në interpretimin neneve përkatëse të KELDNJ-së. 

Gjatë këtij trajnimi, trajnuesit konfirmuan edhe një herë prezantimet që do ti kenë, metodolog-

jinë që do të përdoret dhe plotësuan agjendën për prezantimet konkrete. 

Pjesëmarrës në këtë takim ishin trajnuesit e IGJK-së për Konventën Evropiane për Liritë dhe të 

Drejtat e Njeriut. 
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Në drejtim të avancimit të teknikave dhe metodologjisë trajnuese, IGJK kujdes të veçantë i ka 

kushtuar edhe organizimit të trajnimeve të mësimit në distancë apo e-learning. Për këtë qëllim 

më 22-23 nëntor 2012, IGJK në bashkëpunim me GIZ ka organizuar një trajnim për stafin të 

cilët kanë në statusin e administratorit të platformës lidhur me aplikimin e platformës së IGJK-

së për mësim në distancë ILIAS. 

Çështjet kryesore që u trajtuan në këtë trajnim ishin; 

 Programe të ndryshme të mësimit në distancë (e-learning) 

 Hartimi i programeve trajnuese-mësimore, 

 Veglat për zhvillim të ILIAS-it, 

 Versionet e bartura (eksportuese) të programeve trajnuese, 

 Format e moduleve trajnues, 

 Aktivizimi i ndihmës online, 

 Insertimi i dosjeve të ndryshme si, rasteve praktike, ushtrimeve, pyetësorëve, multime-
dias, krijimi i shablloneve, etj 

 Aplikimi i programit Open Office dhe e-laix, 

 Veglat e zhvillimit në ILIAS, 

 Eksportet dhe importet nga ILIAS etj. 

Trajnuesit nga Gjermania ofruan edhe shembuj nga praktika gjermane të platformave, pro-

grameve dhe softuerëve të ndryshëm lidhur me mundësitë e zbatimit sa më profesional të 

ILIAS. 

Në fund të këtij trajnimi përfaqësuesit e GIZ dhe trajnuesit shprehën gatishmërinë e mbështet-

jes profesionale e teknike të mëtejme në këtë drejtim me qëllim të funksionalizimit të plotë të 

platformës së IGJK-së për mësim në distancë, prandaj në këtë drejtim u ra dakord që kjo 

mbështetje të vazhdoj edhe me trajnime tjera të kësaj natyre të cilat do të organizohen së shpe-

jti. 

 
Trajnimi për stafin e IGJK-së/administratorët e platformës për mësim në distancë ILIAS 
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Nga 26 deri 30 nëntor 2012, si vazhdimësi e bashkëpunimit të rregullt ndër-institucional është 

realizuar një vizitë studimore nga gjyqtarë dhe përfaqësues të Akademisë së Drejtësisë së Re-

publikës së Turqisë, në Institutin Gjyqësor të Kosovës dhe institucione të drejtësisë në vendin 

tonë. 

Pjesëmarrës të këtij delegacioni ishin stafi drejtues dhe ekspert të qendrës së trajnimeve si dhe 

gjyqtarë/trajnues në Akademinë e Drejtësisë së Turqisë. 

Qëllimi i kësaj vizite ishte njohja me sistemin dhe praktikën gjyqësore të Kosovës, shkëmbimin 

e përvojave lidhur me arsimimin ligjor për gjyqtarë e prokurorë, kandidatë për gjyqtarë dhe 

prokurorë si dhe identifikimi i mundësive për organizimin e programeve të përbashkëta tra-

jnuese në të ardhmen. 

Delegacioni u prit nga Drejtori i Institutit Gjyqësor të Kosovës z. Lavdim Krasniqi i cili i njof-

toi delegacionin me themelimin, funksionet dhe strukturën organizative të IGJK-së. Gjithashtu 

u bë edhe një prezantim i ndërsjellë nga ana e Akademisë së Turqisë lidhur me temën” Sistemi 

i drejtësisë për të mitur në Turqi dhe Kosovë”. Gjithashtu u mbajt një takim me kandidatët e tri 

gjeneratave të programit fillestar për arsimim ligjor të cilët më parë kishin mbajtur trajnime në 

Akademinë e Drejtësisë në Turqi.  

Në kuadër të vizitës delegacioni realizoi takime në institucionet të drejtësisë në vend si: 

Gjykatën Supreme të Kosovës, Zyrën e Prokurorisë së Shtetit, Këshillin Gjyqësor të Kosovës, 

Ministrinë e Drejtësisë, Gjykatën e Qarkut në Prizren, Gjykatën Komunale në Ferizaj. Gjatë 

takimeve u diskutua organizimi i gjykatave, zyrave të prokurorisë dhe reformat e ndryshme në 

sistemin gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës që do të ndodhin në 2013. Gjithashtu u realizuan 

edhe vizita në institucionet e trashëgimisë kulturore e historike të Kosovës. 

Përfaqësues nga Akademia e Drejtësisë së Turqisë, premtuan se do të mbështesin realizimin e 

trajnimeve veçmas për gjyqtarë dhe prokurorë për vitin 2013 me tema si luftimi i krimit të or-

ganizuar dhe korrupsionit, menaxhimi i gjykatave/prokurorive si dhe në fushën e drejtësisë për 

të mitur.  

Delegacioni në fund u zotua se do të vazhdoj përkrahjen dhe thellimin e bashkëpunimit në mes 

Institutit Gjyqësor të Kosovës dhe Akademisë së Drejtësisë të Republikës së Turqisë. 

Vizita e delegacionit të gjyqtarëve dhe përfaqësuesve nga Akademia e Drejtësisë së Repub-

likës së Turqisë në Institutin Gjyqësor të Kosovës 


