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

Tryezë diskutimesh: Korrupsioni

Më 03 tetor 2011, IGJK ka realizuar një trajnim nga lëmia
penale, me temë “Korrupsioni”.

2. Aktivitetet nga
Programi i
Trajnimeve për
Avancim (PTA)
3. Aktivitetet nga
Programin Fillestar
për Arsimim Ligjor
( PFAL)
4. Aktivitetet tjera

Qëllimi i këtij trajnimi ishte
shtjellimi i çështjeve që kanë të
bëjnë me korrupsionin si:

Shkelja e detyrës zyrtare të personave përgjegjës në subjektet
juridike dhe çdo veprimtari e
iniciatorëve apo përfituesve të
kësaj sjelljeje, shpërblimi që
drejtpërdrejt ose indirekt është
premtuar, ofruar, dhënë, kërkuar, pranuar apo është pritur për t’u marrë për veten apo
për një person tjetër.
Objektivat e këtij trajnimi ishin që pjesëmarrësit të janë gjendjeje që:

ZHVILLIM
PRFESIONAL
GJYQËSOR

Adresa: Lagja e Spitalit,
Rr.“Muharrem Fejza” p.n. Prishtinë, Republika e Kosovës
http://igjk.rks-gov.net



Të dallojnë fushat ku paraqitet korrupsioni;



Të identifikojnë format dhe mënyrën e kryerjes së korrupsionit;



Të aplikojnë format bashkëkohore të zbulimit të korrupsionit;



Të identifikojnë format dhe mënyrat se si mund të bëhet parandalimin e
korrupsioni;



Të thellojnë njohuritë lidhur me institucionet që merren me luftimin e korrupsionit;

Gjatë këtij trajnimi u diskutua edhe për identifikimin e veprave penale që janë të
ndërlidhura me korrupsionin meqë për kualifikimi juridik të tyre në praktikën
gjyqësore ka paqartësi.
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Tryezë pune: Civile Arbitrazhi IGJK/SEAD
Më 05 tetor 2011, IGJK në bashkëpunim me programin SEAD/USAID, ka realizuar tryezën e diskutimeve me temë “Arbitrazhi”.
Kjo tryezë qëllim kryesor kishte shpjegimin koncepteve dhe parimeve kryesore lidhur me zgjidhjen e
kontesteve përmes procedurës së arbitrazhit dhe instrumenteve të zbatueshme ligjore.
Qëllim tjetër ishte që gjyqtarët të përfitojnë njohuri më të thella lidhur me Ligjin për Arbitrazhin
dhe të avancojnë njohuritë e tyre në rastet e zgjidhjes
së kontesteve ekonomike që rrjedhin si pasojë e kontratave. Objektivat mësimore të këtij trajnimi ishin
që pjesëmarrësit të janë gjendjeje që:




 te shpjegojnë rrjedhën e procedurës së arbitra-

zhit dhe përmbushjen e kushteve lidhur me procedurën paraprake;

Të shpjegojnë juridiksionin e gjykatës, kur palët
zgjedhin formën e arbitrazhit për zgjidhjen e kontestit;

 Zbatojnë drejtë rregullat mbi njohjen dhe ekze-

kutimin e vendimit të arbitrazhit;

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

Te bëjnë dallimin në mes marrëveshjes së vlefshme të arbitrazhit dhe të pavlefshme;

Tryezë diskutimesh:Ligji për Pronësinë dhe të drejtat sendore
IGJK / OSBE

Me 06 tetor 2011, IGJK në bashkëpunim me OSBE-në
-Misioni në Kosovë ka mbajtur tryezën e diskutimeve
me temën e lartpërmendur.
Qëllimi i kësaj tryeze ishte diskutimi i çështjeve të
fitimit dhe humbjes së pronësisë sipas LPDS-së, sfidat
e zbatimit të LPDS, ngjashmëria dhe dallimet me
ligjet e mëparshme në Kosovë dhe ligjet e vendeve të
tjera.
Objektivat mësimore
që pjesëmarrësit të

të

këtij

trajnimi

janë gjendjeje të:shpjegojnë konceptin e pronësisë
që përmban LPDS;
 interpretojnë drejtë fushëveprimin e Ligjit për
Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore (LPDS)
ndaj personave dhe në kohë;
 shpjegojnë rregullimin dhe zgjidhjen e kontesteve
pronësore në Kosovë;
 shpjegojnë mënyrat e fitimit dhe humbjes së
pronësisë në sendet e luajtshme dhe të paluajtshme;
 interpretojnë titujt juridik për fitimin e pronësisë
në një paluajtshmëri;
 zbatojnë drejtë dispozitat e fitimit të pronësisë në
paluajtshmëri me parashkrim;
 zbatojnë drejtë dispozitat mbi mënyrat e fitimit të
pronësisë me heqje dorë nga pronësia dhe ndërtimi
në tokën e huaj.Gjatë tryezës përveç prezantimit
teorik, u trajtuan edhe shembuj te ndryshem nga
praktika gjyqësore lidhur me kontestet pronësore.

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e lëmis civile
të të gjitha niveleve dhe nga te gjitha regjionet e Kosoishin
vës.
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Tryezë diskutimesh E drejta për një proces të rregullt
(neni i 6 i KEDNJ)
Më 07 tetor IGJK ka realizuar tryezën diskutimeve me temë e ” E drejta për një proces të
rregullt “(neni6) i Konventës Evropiane për
Mbrojtën e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut.
Qëllimi i kësaj tryeze ishte ngritja e njohurive
lidhur me zbatimin e drejt dhe efikas i nenit 6 të
KEDNJ-së.
Objektivat e kësaj tryeze ishin që pjesëmarrësit
pas përfundimit do të jenë në gjendje që të:
 interpretojnë dhe zbatojnë paragrafin 1 të
nenit 6 të Konventës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut;
brenda afatit sa më të shkurtë, koha adekuate dhe
vlerësojnë kohëzgjatjen e arsyeshme të një lehtësitë nevojshme për përgatitjen e mbrojtjes,
procedure gjyqësore;
përfaqësimi ligjor gjatë procedurës penale dhe
ndihma falas në përkthyes. Tryezën e përshkojë
 avancojnë njohurit lidhur me elementet
një prezantim i shkurtër teorik, diskutime interkryesore të paragrafit 1 neni 6 të KEDNJ. aktive dhe shembuj nga praktika.
Në kuadër të kësaj tryeze u trajtua edhe të drejta
Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarë dhe prokukonkrete të pandehurit, e drejta për tu informuar
rorë nga të gjitha regjionet e Kosovës.


Tryezë diskutimesh Ligji për mbrojtjen e
Mjedisit
Qëllimi i kësaj tryeze ishte që të ofrojë njohuri të
thelluara për Ligjin për mbrojtjen e mjedisit,
ligjet vendore dhe ndërkombëtare në aspektin e
mbrojtjes së ambientit mjedisor dhe krijimi i
praktikave më të mira në këtë fushë.
Gjatë këtij trajnimi u trajtuan në detale historiku,
nocionet themelore dhe parimet udhëzuese të
Konventës ndërkombëtare mjedisore, Legjislacioni i BE-së për mjedisin dhe obligimet nga Acquis
communautaire për mbrojtjen e mjedisit si dhe
legjislacioni kosovar për mbrojtjen e mjedisit.
Përfitues të kësaj tryeze ishin: gjyqtarë dhe prokurorë nga të gjitha regjionet e Kosovës.
Me 10 tetor 2011, IGJK organizoi një tryezë të
diskutimeve me temë“ “Ligji për Mbrojtjen e
Mjedisit”.
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Tryezë diskutimesh
Standarded Ndërkombëtare të Përmbarimit Civil
IGJK/SEAD
Më 12 tetor 2011 IGJK në bashkëpunim me Programin
për Sistemin e Përmbarimit të Marrëveshjeve dhe
Vendimeve në Kosovë (SEAD) i Misionit të USAID-it,
organizoi tryezën e punës me temën e lartpërmendur.
Çështjet të cilat janë trajtuar gjatë kësaj tryeze kryesisht
kishin të bëjnë me: Rekomandimet 16/ 2003, 17/ 2003
dhe udhëzimet për zbatimin më të mirë të rekomandimeve ekzistuese për përmbarim të Këshillit të Evropës
(CEPEJ 2009 udhëzimit), qasja e UIHJ –së për zyrtarët
përmbaruese, roli i konferencës së Hagës mbi të drejtën
private dhe ndërkombëtare, Bashkimi Evropian një
zonë gjyqësore evropiane, zhvillimet profesionale të
zyrtarëve përmbarues në Evropë si dhe implementimi i
standardeve ndërkombëtare të përmbarimit në Draft punë në grupe punuese, diskutim interaktiv dhe shqyrtim të rasteve nga praktika gjyqësore lidhur me përmLigjin e Procedurës Përmbarimore.
barimin civil.
Gjatë realizimit të kësaj tryeze pati prezantime të
Përfitues të kësaj tryezë ishin: gjyqtarë civilist nga të
shkurtra teorike,
gjitha regjionet e Kosovës dhe zyrtarë përmbarimorë.

Tryezë diskutimesh Procedura Disiplinore
pranë KGJK-së



njohin rrjedhën dhe procedurën pranë
KGJK-së në rastet e shkeljes së këtyre
rregullave si dhe
identifikojnë shkeljet e Kodit të Etikës.

Nder çështjet qe u trajtuan gjate këtij trajnimi
ishin: procedura disiplinore pranë komisionit
disiplinor, inicimi i kësaj procedure në bazë të
parashtresës, hapja e hetimeve dhe rrjedha e procedurës (seanca dëgjimore, administrimi i provave, vendimet e KD, ankesat, afatet ligjore dhe
vendimet e KGJK-së).
Lidhur me shkeljen të Kodit të Etikës gjatë
diskutimeve u përdorën edhe shumë shembuj nga
Më 17 tetor 2011, IGJK realizoi sesionin e radhës praktika gjyqësore të cilat kanë kaluar në zyrën e
me temë: “Procedura Disiplinore Pranë KGJK-së” prokurorit disiplinor.
Objektivat e këtij trajnimi konsistonin në faktin që Përfitues ishin gjyqtarë dhe prokurorë nga të
pjesëmarrësit, e këtij trajnimi të jenë në gjendje të: gjitha nivelet dhe të gjitha regjionet e Kosovës
dhe bashkëpunëtor professional.
respektojnë rregullat dhe parimet bazë të Kodit të
Etikës për gjyqtarë dhe prokurorë;
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Seminar Organizimi i Gjykatave sipas Ligjit të ri mbi Gjykata
 dallojnë konceptet kryesore dhe parimet e Lig
jit të Ri për Gjykatat;
 interpretojnë drejtë qëllimin e fushëveprimit të
Ligjit të Ri për Gjykatat;
 dallojnë strukturën e re organizative të
gjykatave;
 kuptojnë funksionimin dhe juridiksionin e
gjykatave sipas Ligjit të Ri;
 listojnë kualifikimet, të drejtat dhe detyrimet e
gjyqtarëve dhe të gjyqtarëve porotë;
 zbatojnë drejtë dispozitat kalimtare të Ligjit të
Ri për Gjykatat.
Më 19 tetor 2011, IGJK ka mbajtur tryezën e Në kuadër të kësaj tryeze gjithashtu gjyqtarët u
diskutimeve me temë “Organizimi i Gjykatave si- njoftuan edhe me aktivitetet përgatitore dhe planifikuese që janë ndërmarr dhe po ndërmerren për
pas Ligjit të Ri për Gjykatat”.
zbatimin e këtij Ligji nga organet kompetente.
Qëllimi kryesor i kësaj tryeze ishte shpjegimi
lidhur me organizimin e gjykatave në Republikën Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e të gjitha
e Kosovës sipas Ligjit të Ri për Gjykatat dhe për- niveleve dhe nga të gjitha regjionet e Kosovës.
gatitjet për zbatimin e këtij Ligji.

Seminar Ligji për Prokurorin e Shtetit
Më 21 tetor 2011, IGJK ka realizuar një sesionin trajnues me temë “Ligji Mbi Prokurorin e Shtetit”. Qëllimi i këtij trajnimi ishte analizimi dhe interpretimi i
dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me Ligjin për
Prokurorin e Shtetit.
Objektivat mësimore të këtij trajnimi ishin që
përfituesit pas kësaj tryeze të jenë në gjendje që të:
 identifikojnë detyrat dhe kompetencat e Prokurorit
të Shtetit;
 dallojnë strukturën organizative dhe juridiksionin e Qëllimi i këtij trajnimi ishte analizimi i zbatimit
Prokurorit të Shtetit;
praktik të ligjit i cili do të kaloj në dy faza: fazën e

planifikimit e cila ka filluar nga data 01 janar 2011
që do të zgjat deri më 31 dhjetor 2011, dhe në fazën
gëzon prokurori publik;
e zbatimit, që planifikohet të filloj nga data 01 janar
2012 deri më 31 dhjetor 2012, ku Këshilli Prokurori thellojnë njohuritë rreth kompetencave të Prokuro- al do të vazhdojë me planin e vet të zbatimit.
risë Themelore dhe Prokurorisë së Apelit sipas ligjit Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtar dhe prokutë ri për Prokurorin e Shtetit;
ror të të gjitha niveleve dhe nga të gjitha regjionet e
Kosovës.
 thellojnë njohuritë rreth kompetencave të cilat i
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Tryezë e diskutimesh:Arrestimi, ndalimi dhe paraburgimi i të miturve

Më 24 tetor 2011, IGJK ka realizuar një tryezë të
diskutimeve nga lëmia penale për të mitur me
temën e lartshënuar.
Qëllimi i këtij trajnimi ishte analizimi i çështjeve që kanë të bëjnë me procedurën
paraprake, detyrat dhe autorizimet e policisë dhe
prokurorit publik, arrestimi dhe ndalimi policor,
paraburgimi i të miturve si dhe problemet që
hasen në praktikë.
Objektivat mësimore të këtij trajnimi ishin që
përfituesit pas kësaj tryeze të jenë në gjendje të:
• identifikojnë rolin e prokurorit dhe policisë në procedurën për të mitur;
• njihen me procedurat që zhvillohen ndaj
te miturve;
• demonstrojnë se për cilat raste mund të
bëhet arresti dhe ndalimi policor ndaj një
të mituri që ka rënë ndesh me ligjin;
• vlerësojnë se për cilat raste mund të caktohet paraburgimi ndaj një të mituri;

Me qëllim të unifikimit të zbatimit të dispozitave
ligjore që e rregullojnë këtë sferë përmes shembujve të
improvizuar u zhvillua diskutimi interaktiv lidhur me
problemet që shfaqen në praktikë.
Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe prokurorë
të të gjitha niveleve nga të gjitha regjionet e Kosovës.

Tryezë pune:Zhvillimi i shkathtësive të përfaqësimit gjatë gjykimit

Çështjet të cilat u trajtuan në këtë sesion kryesisht kishin të
bënin me teknikat e marrjes në pyetje të drejtpërdrejtë, të
tërthortë, vënien në dyshim 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 gjykimit, duke punuar rreth një rasti
praktik dhe duke përdorur teknikat e prezantuara nga trajnuesit për këtë trajnim.
Gjithashtu, të gjitha prezantimet e pjesëmarrësve janë incizuar, me qëllim të marrjes së sugjerimeve dhe udhëzimeve
Më 26 deri më 28 Tetor 2011, IGJK në bashkëpunim për paraqitjen e tyre si dhe në fund u janë shpërndarë çertifme Departamentin e Drejtësisë së SHBA-ve, OPDAT, ikatat për përfundimin me sukses të trajnimit.
dhe Institutin Kombëtar të Avokimit gjatë Gjykimit
(NITA) nga SHBA-të, ka realizuar një tryezë pune tre Përfitues të këtij trajnimi ishin, gjyqtarë, prokurorë, avokat
ditore me temën “Ndërtimi i Shkathtësive të Përfa- dhe zyrtarë ligjor nga Ministria e Drejtësisë.
qësimit gjatë Gjykimit”.
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SeminarTema: “E Drejta Evropiane në praktike - hyrje dhe përqendrim në të drejtën civile”

Nga data 24 deri 28 tetor 2011 IGJK në bashkëpunim
me Programin e Binjakëzimit për Reformim të Sistemit të Arsimimit Ligjor në Kosovë, mbajti një trajnim
pesëditor me temën e lartshënuar.
Gjatë trajnimit, nga ana e trajnuesve ndërkombëtar
dhe vendorë të çertifikuar nga kjo lëmi u trajtuan
çështjet lidhur me të drejtën evropiane, historinë e saj
si dhe strukturën organizative të Bashkimit Evropian,
lidhja në mes të së drejtës evropiane dhe KEDNJ,
Gjykata e Drejtësisë e BE-së.
Rëndësia e këtij trajnimi konsiston në atë se

pjesëmarrësit pas përfundimit të tij do të jenë në
gjendje të:nga të gjitha regjionet e Kosovës:
 interpretojnë strukturën dhe rolin e
“Bashkimit Evropian”,
 bëjnë dallimin në mes “Këshillit të
Evropës dhe Këshillit Evropian”.
 shpjegojnë rolin e Gjykatës Evropiane
të Drejtësisë në Luxemburg.
 kuptojnë rolin dhe funksionin e
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut
në Strasburg.
 njohin kompetencat dhe të bëjnë dallimet në mes GJED në Luxemburg dhe
GJEDNJ në Strasburg.
 interpretojnë burimet ligjore të Bashkimit Evropian.
 interpretojnë direktivat evropiane dhe
efektet e tyre në ligjet nacionale.
 interpretojnë raste nga praktika
gjyqësore e Gjykatës Evropiane të
Drejtësisë në Luxemburg.
Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e të të gjitha
niveleve

Tryeza regjionaleTema:“Funksionalizimi dhe Mbështetja e Grupeve Konsultative-Joformale të
Drejtësisë për të Mitur’’ IGJK+UNICEF
Mё 07 deri 17 tetor, IGJK nё bashkëpunim me Sprovues, Shërbim Policor i Kosovës dhe Organi i
UNICEF, ka realizuar tryeza diskutimesh nё pesё Kujdestarisë të:
regjionet e Kosovёs, me temёn: “Funksionalizimin
dhe Mbështetjen e Grupeve Konsultative- Joformale
 Zbatojnё nё mёnyrё mё profesionale dhe
të drejtësisë për të mitur”.
efektive Kodin e Drejtёsisё pёr tё Mitur.
Nё kuadër tё këtyre tryezave u diskutuan sfidat dhe
problemet e shfaqura nё praktikë nё zbatimin e
ligjshmёrisё nё fushën e drejtёsisё për të mitur,
nevojën për një koordinim mё të mirё ndërinstitucional dhe nё nivel lokal nё zbatimin sa më efikas të
Kodit të Drejtёsisё për të Mitur dhe formimin e
grupeve konsultative – joformale nё nivel regjional.
Objektivat e këtyre tryezave ishin qё gjyqtarët
prokurorët për të mitur si dhe profesionistë
përfaqësues nga institucionet e tjera relevante
fusha e drejtësisë për të mitur si avokat, zyrtar
Shërbimit

dhe
dhe
nga
nga
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Ngrisin komunikimin nё mes institucioneve relevante nё fushёn e drejtёsisё pёr tё
mitur nё nivel lokal.
 Krijohen kontakte nё mes këtyre institucioneve.
 Takohen nё baza tё rregullta kёto institucione.
Pёrfitues tё këtyre tryezave ishin gjyqtarë pёr tё
mitur, prokurorë pёr tё mitur, avokat, zyrtarё nga
Shërbimi Sprovues dhe Qendra pёr Punё Sociale,
zyrtarё tё Policisё sё Kosovёs, përfaqësues tё
shoqёrisё civile, ndërmjetës, nga tё gjitha regjionet
e Kosovёs.


2. Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve për Avancim (PTA)
Moduli: Shkrimi dhe Arsyetimi ligjor

Më 11 tetor 2011, IGJK në kuadër të Programit të Trajnimeve për Avancim ka realizuar sesionin e radhës me temë “Shkrimi dhe
Arsyetimi Ligjor”.

 hartojnë vendime gjyqësore të cilat do të

kenë koherencë në të gjitha pjesët e tyre;
hartojnë vendime gjyqësore më cilësore në
kuptim të shkrimit dhe arsyetimit ligjor;

 arsyetojnë vendimet gjyqësore duke bazuar
Qëllimi i këtij trajnimi ishte krijimi i praknë gjendjen faktike;
tikave më të mira në drejtim të hartimit dhe
arsyetimit të plotë të vendimeve gjyqësore.
Gjatë këtij trajnimi në detaje u trajtuan në
aspektin teorik dhe praktik shkrimi ligjor,
Objektivat e këtij sesioni ishin që
karakteristikat dhe kategoritë e shkrimit
pjesëmarrësit pas përfundimit të jenë në
ligjor, arsyetimi ligjor, zbërthimi i formulës
gjendje që të:
IRAC
(çështja/ problemi; rregulli/ligji;
analiza; përfundimi/konkluzioni) si dhe
 njohin rolin, rëndësinë e shkrimit ligjor dhe defektet dhe mangësitë eventuale në arsyetikategoritë e tij;
min dhe dispozitivin e aktgjykimeve.
 zbatojnë metodën IRAC ( çështja/ problemi; Përfitues ishin gjyqtarët dhe prokurorët të të
rregulli/ligji; analiza; përfundimi/konkluzioni) gjitha regjioneve të Kosovës të nivelit komunë identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve nal dhe ata nga gjykatat për kundërvajtje.
ligjore;
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3. Aktivitetet nga Programin Fillestar për Arsimim Ligjor ( PFAL)
Ceremonia e diplomimit të kandidatëve të PFAL III
Më 03 tetor 2011, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizoj ceremoninë solemne të diplomimit të
gjeneratë së tretë të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë e cila shënoj përfundimin e trajnimeve
15 mujore të organizuara nga Instituti.
Kandidatët për gjyqtarë e prok urorë kanë vijuar trajnimet në Programin Fillestar për Arsimim
Ligjor 15 muaj të ndarë në tri faza trajnuese.
Në fjalën hyrëse në këtë ceremoni z. Lavdim Krasniqi, Drejtor i IGJK-së, duke iu drejtuar të
pranishmëve tha se “IGJK-ja mban trajnime brenda Programit Fillestar për Arsimim Ligjor gjashtë
ditë në javë për të plotësuar nevojën për më shumë gjyqtarë dhe prokurorë.
Gjenerata e katërt me 56 kandidatë i janë shtuar PFAL të vitit 2011 kur kjo nevojë urgjente u soll
në vëmendjen tonë nga ana e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës.
Ne kemi punuar pa ndërprerë me partnerët tanë nga gjyqësori dhe prokuroria për të tejkaluar sfidat
e shumta të shfaqura nga nevoja për më shumë kandidat dhe këtë e kemi bërë përmes
bashkëpunimit, mbështetjes dhe respektit të ndërsjellë”.

Në këtë ceremoni morën pjesë, znj. Atifete Jahjaga, Presidente e Republikës së Kosovës, z.
Fejzullah Hasani, Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, z. Enver Peci, Kryesues i Këshillit
Gjyqësor të Kosovës, z. Ismet Kabashi, Kryeprokurori i Shtetit njëherësh Kryesues i Këshillit
Prokurorial të Kosovës z. Christopher Dell, Ambasador i SHBA-ve në Kosovë, z. Christof STOCK,
Udhëheqës i Operacioneve në Zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë dhe z. Robert
Bosch, Ambasador i Holandës në Kosovë, të cilët mbajtën nga një fjalë rasti.
Në fund të kësaj ceremonie, znj. Atifete Jahjaga, Presidente e Republikës së Kosovës, Kryetari i
Gjykatës Supreme, Kryeprokurori i Shtetit, Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Drejtori i
Institutit Gjyqësor të Kosovës, kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë ua shpërndanë diplomat
duke u uruar sukses në realizimin e misionit të shenjtë të drejtësisë.

9

Trajnimet në PFAL IV
Trajnimet në fazën e parë dhe të tretë të PFAL IV kanë
vazhduar edhe gjatë muajit tetor sipas orarit dhe
programit trajnues.
Kandidatët kanë ndjekur trajnimet intensive (6 ditë në
javë), ku tri ditë të trajnimeve të fazës së parë kanë
qenë në IGJK, ndërsa 3 ditë të fazës së tretë kanë qenë
në gjykata përkatësisht prokurori varësisht nga profili,
për të ndjekur trajnimet praktike.
Trajnimet gjatë fazës së tretë kanë ndjekur trajnimet në
12 module trajnuese si dhe disa trajnime të
specializuara dhe tryeza diskutimesh, ndërsa gjatë fazës
së tretë në bashkëpunim dhe mbikëqyrjen mentorit
kanë ndjekur trajnimet praktike në gjykata dhe
prokurori, qëllimi i të cilave është ballafaqimi me
situatat reale dhe raste konkrete, të cilat do të ndikojnë
tek kandidatët në demonstrimin e shkathtësive praktike
të nivelit të lartë gjatë marrjes me rastet në punën e tyre
të mëvonshme si gjyqtar apo prokurorë.

Gjatë këtij muaji kandidatët kanë përgatitur
dhe realizuar edhe një simulim gjykimi i cili
është konsideruar shumë i suksesshëm dhe më
se i nevojshëm për kandidatët.
Trajnimet i kanë ndjekur 56 kandidatë.

E drejta Evropiane në praktike: Hyrje dhe Përqendrim në të drejtën penale
Në këtë trajnim janë angazhuar trajnues
ndërkombëtar dhe trajnuesit vendor të
certifikuar për këtë fushë. Përfitues të trajnimit
ishin kandidatët e PFAL IV.
Objektivat e trajnimit ishin përcaktuar me
qëllim që pas këtij trajnimi kandidatët të jenë
në gjendje që:


Prej datës 3 deri me 7 tetor 2011 Instituti
Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Twinning
(projekt i financuar nga BE-ja dhe menaxhuar nga
Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian për
Reformim të Sistemit të Arsimimit Ligjor në
Kosovë) mbajti trajnimin pesëditor me temën “E
drejta evropiane në praktikë - Hyrje dhe
përqendrim në të drejtën penale”.
Çështjet që u diskutuan në këtë trajnim ishin e
drejta evropiane, historia e saj, struktura
organizative e Bashkimit Evropian, procedura para
gjykatës së Bashkimit Evropian, burimet e së
Drejtës Evropiane etj.
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të njohin më për së afërmi me të
Drejtën Evropiane dhe burimet e saj,
të fitojnë njohuri për historinë dhe
strukturën organizative të BE-së,
të kuptojnë përbërjen, detyrat dhe
kompetencat e gjykatës Evropiane të
Drejtësisë,
të kuptojnë urdhër arrestin Evropian,
të identifikojnë vendimet preliminare
dhe shumë çështje tjera rreth BE-së.

Sa i përket efektit del se trajnimi pati ndikim
pozitiv këtë e tregojnë formularët e vlerësimit
të plotësuar nga pjesëmarrësit konkretisht
kandidatët e PFAL IV.

Tryezë diskutimi për Mbrojtjen e Viktimave
Në vazhdimësi të aktiviteteve të tij me rastin e
javës për të drejtat e viktimave të krimit (19-21
tetor 2011) Instituti Gjyqësor i Kosovës në
bashkëpunim me Ambasadën Amerikane në
Prishtinë, me datë 18 tetor 2011 organizoi një
tryezë diskutimi me temën “Mbrojtja e
Viktimave”.
Në tryezë u diskutua për viktimat në përgjithësi,
trajtimin dhe të drejtat e tyre.
Diskutimi u përqendrua tek identifikimi i rolit të
gjyqtarit dhe prokurorit në raport me viktimën,
njoftimi i viktimave se si të ndjekin rrugën
juridike, termi viktimë, institucionet që merren me
mbrojtjen e viktimave, shërbimet që ofrojnë këto
institucione, etj.
Joye Frost ushtruese detyre e drejtoreshës së zyrës
për viktimat e krimit (OVC) e emëruar nga
presidenti Barack Obama dhe Michelle Scott,
Koordinatore për Viktimat pranë zyrës së Ndihmës
prokurorit të SHBA-ve për Qarkun Lindor të
Karolinës së Veriut, ishin zyrtarët e lartë amerikan
për Mbrojtjen e Viktimave të cilat morën pjesë në
këtë tryezë diskutimi.

Po ashtu në këtë tryezë diskutuan edhe ekspert
të kësaj fushe në Kosovë një pjesë e të cilëve
janë trajnues të IGJK-së.
Ky është një nga aktivitetet në kuadër të
Programit Fillestar i mbajtur me kandidatët për
gjyqtar dhe prokuror shtesë orarit të rregullt
trajnues.
Përfitues të trajnimit ishin kandidatët e PFAL
IV.

Takimi me trajnues të fazës së dytë të PFAL
Aktiviteti që shënon edhe fundin e muajit tetor
për PFAL, përveç trajnimeve të rregullta ka
qenë takimi me trajnuesit e fazës së dytë të
PFAL IV i cili u mbajt me 28 tetor 2011.
Qëllimi i takimit ishte njoftimi i trajnuesve me
datën e fillimit të trajnimit të fazës së dytë,
orarin e trajnimeve, metodologjinë trajnuese si
dhe çështje tjera të rëndësishme lidhur me
trajnimet.
Pikat kyçe që u diskutuan në takim ishin:


plotësimi i moduleve trajnuese me tema
dhe raste të reja, orari i trajnimeve,
11





metodologjia trajnuese, fokusimi i
rasteve praktike dhe simulimet
gjyqësore
përcjellja e ndryshimeve legjislative
tek kandidatët gjatë trajnimeve

Në këtë takim me pjesëmarrësit u diskutua
edhe për sfidat me të cilat ballafaqohen
IGJK dhe trajnuesit gjatë realizimit të këtij
programi si dhe mundësitë e tejkalimit të
tyre.

4. Aktivitetet tjera
Aktivitetet tjera të IGJK-së Vizita studimore në Tribunalin
Ndërkombëtar për Krime të Luftës në ish Jugosllavi

Më 5 dhe 6 tetor një grup i përbërë nga gjyqtarë dhe prokurorë të Republikës së Kosovës, realizuan një vizitë studimore në Tribunalin Ndërkombëtar për Krime të Luftës-ICTY në Hagë, Holandë.
Kjo vizitë është realizuar në kuadër të Projektit për Drejtësi për Krime të Luftës i BE-së, zbatuar
nga OSBE, Zyra për Institucione dhe të Drejta të Njeriut (ODIHR), ICTY dhe Instituti Kërkimor
Ndër-rajonal për Krime dhe Drejtësi i OKB-së (UNICRI).
Qëllimi i vizitës ishte fuqizimi i bashkëpunimit me Tribunalin si dhe shkëmbimi i pikëpamjeve
dhe ekspertizës me gjyqtarët dhe prokurorët e Kosovës në lidhje me gjykimin e rasteve lidhur me
krimet e luftës.
Në kuadër të vizitës u realizua një seminar trajnues, diskutime me gjyqtarët dhe prokurorët e ICTY, si dhe prezantime nga stafi i Tribunalit.
Diskutimet u zhvilluan lidhur me temat si: mbrojta e dëshmitarëve, hartimi i aktgjykimit dhe aktakuzës, sfidat lidhur me gjykimin e krimeve të luftës, mjetet procedurale për përshpejtimin e procedurës lidhur me krimet e luftës si dhe çasjen në bazën e të dhënave dhe dokumentet ligjore të
Tribunalit.
Kjo vizitë u realizua në bashkëpunim të ngushtë me Institutin Gjyqësor të Kosovës, ndërsa
përfitues të kësaj vizite ishin kryetarë dhe gjyqtarë të gjykatave të qarkut, prokurorë nga prokuroria e qarkut, Prokuroria e Shtetit dhe Prokuroria Speciale si dhe stafi udhëheqës i IGJK-së.
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