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Hyrje 

Institutit Gjyqësor të Kosoves i është dhënë mandati që të trajnoj gjyqtaret e Kosoves dhe 

prokurorët. Ne Gusht 1999 Seksioni i Trajnimit Gjyqësor i Departamentit te Drejtave te Njeriut 

dhe Sundimit të së Drejtës i OSBE-së filloi t’ia prezentojë Programin e tij të Edukimit të 

Vazhdueshëm Ligjor (PEVL) gjyqtarëve në Kosovë. PEVL i IGJK-së përfshin aktivitete 

edukative në Kosovë dhe jashtë. Përgjatë vitit 2002, IGJK ka menduar që t’i adresohet nevojave 

të gjyqtarëve që punojnë në Kosovë nëpërmjet PEVL. 

 

Në një përpjekje për të informuar më shumë gjyqtarët e Kosovës për aktivitetet trajnuese të 

ofruara nga IGJK, u formua ky buletin. Ai do t’i dergohet gjyqtarëve dhe prokurororëve kudo në 

Kosovë.. 

 

Projekt aktivitetet për janar 
 

A Trainim i shkathtësive praktike 

 

B Trainim hyrës për gjyqtar dhe prokuror te posaemëruar 

 

C Trainim nga Ligji penal 

 

D Trajnim për provimin e judikaturës 

 

 

A. 

Trajnim i shkathtësive praktike 

8 – 10 janar dhe 13 – 15 janar 2003 

 

 IGJK, në bashkëpunim me Organizatën Ndërkombëtare Ligjore për Zhvillim (ONLZ), 

përpara INLZ, ka organizuar një seri të kurseve trainuese për shkathtësitë profesionale. Kjo seri 

e trajnimeve do të përqëndrohet në zhvillimin e shkathtësive esenciale të nevojshme në punën e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve. 

 Dita e parë e trajnimit do të ketë diskutime në hyrjen në rolin e gjykatave në një demokraci 

moderne, rolin e gjyqtarit në një demokraci moderne, koncepti i “gjykimit të drejtë“ , 

shkathtësitë gjyqësore dhe prokuroriale dhe aspektet praktike të procesit para-gjykimor. 

 Dita e dytë do të mbulojë një hyrje në menaxhimin e rrjedhës së rastit, standarded 

ndërkombëtare dhe praktika lokale, manovrimi me prova, relevanca e prova dhe inxhizimi i 

provave. 
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 Dita e tretë mbulon marrjen në pyetje to dëshmitarëve, relevancën e deklaratave të 

dëshmitarëve, inxhizimin e deklaratave të dëshmitarëve dhe menaxhimi i gjykatores. Ky 

trajnim tre-ditorë do të mbahet nga 8-10 janari dhe nga 13-15 janari 2003 për gjyqtarë qe 

punojne ne materjen civile.Gjer me tani, gjysma e gjyqtarve dhe prokurorve që punojne në 

materjën penale dhe gjyqtarve për kundervajtje kanë percjellur këtë trainim të përqendruar 

ne temat e njejta. Duke filluar nga 29 janari gjer me mars 2003, gjysma e dyte te gjyqtarve 

dhe prokurorve do të ftohen. 

 

 

B. 

Trainim hyres per gjyqtar dhe prokuror te posaemëruar 

20 – 24 janar 2003 

 

 Instituti gjyqesor i Kosoves do te paraqet trainim hyrës per gjyqtar dhe prokuror të 

posaemëruar ne Kosove, gjate javes 20-24 janar 2003. Të gjith pjesëmaresit jane te ftuar per te 

percjellur kete trainim mbi ligjin aplikues ne Kosovë, duke përfshier ligjin vendor, Standardet 

ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, regulloret te UNMIK-ut, Rezoluten 1244 te KS te KB, 

Kornizën kushtetuese, etikën e gjyqtarve, gjyqtarve porot dhe prokurorve. Trainuesit te IGJK si 

dhe ekspertet nderkombëtar dhe vendor do te japin prezentime në keto qështje. 

 

 

C. 

Trainimi në Ligjin penal 

28 janar 2003 

 

 Me 28 janar, Instituti gjyqesor i Kosoves do te jap një trainim mbi ligjin material penal. 

Kjo do te jete trainimi i dyte i rregullt nga plan programi i IGJK per vitin 2003. Ky sesion do te 

mbulon vepren penale dhe përgjegjesinë penale. Me preciz, do te fokusohet në kohën dhe vendin 

e kryerjes se veprës penale, pregaditjet dhe tentativën e veprës penale, mens rea, actus rea, 

veprën e vazhduar penale dhe përgjegjesinë penale në veprat e kualifikuara penale. Trainuesit të 

IGJK dhe dy kryetarë te Gjykatave  te qarkut do te japin prezentime. Pjesëmarresit do të jenë 

gjyqtarët qe punojne ne materjën penale dhe prokuroret publik nga te gjitha regjionet. 

 

D. 

Trajnim për provimin e judikaturës 

10 janar – 1 mars 2003 

 

 Oficerët e trajnimit gjyqësor të IGJK-së janë duke ofruar mbështetje Seksionit për 

Mbështetje të Komunitetit Ligjor të OSBE-së, duke dhënë ligjërata në trajnimin për kursin e 

provimit të judikaturës i cili mbahet çdo të premte dhe të shtunë në IGJK. Klasa e pare për 2003 

filloi më 10 janar dhe do të mbyllet më 1 mars 2003. 

 
  


