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KORRIK, NR.7

Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV)
Paraburgimi si masë për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë
Më 06 korrik 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës
në kuadër të trajnimeve në PTV, ka realizuar trajnimin për gjyqtarë dhe prokurorë me temë
“Paraburgimi si masë për sigurimin e pranisë së
të pandehurit në procedurë”.

dyshimi i bazuar dhe procesi i të provuarit të dyshimit të bazuar si baza kryesore për kërkesën
dhe caktimin e paraburgimit. Në këtë aspekt u
trajtua edhe propozimi për vazhdimin e paraburgimit, arsyetimi i kërkesës për vazhdim të
kësaj mase dhe afatet kohore për paraburgimin.

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive
profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve
pjesëmarrës në implementimin e drejtë të dispozitave dhe kushteve ligjore lidhur me rrethanat
në të cilat mund të vendoset, duke përfshirë dhe
standardet e përcaktuara me KEDNJ, për aplikim
të paraburgimit si masa më e rëndë që mund të
përcaktohet për sigurinë e të pandehurit në procedurë gjyqësore.

Po ashtu gjatë këtij sesioni u shtjelluan edhe
parimet e paraburgimit, kushtet e veçanta për
caktim të paraburgimit, vendimi për caktimin e
paraburgimit nga ana e gjyqtarit dhe arsyetimi i
këtij vendimi.
Trajnimi u zhvillua përmes diskutimeve me
pjesëmarrës, për rastet nga praktika gjyqësore
vendore dhe sfidat që hasen në këtë fushë.

Fillimisht në këtë trajnim u elaborua kërkesa për
caktimin e paraburgimit nga ana e prokurorit,
bazuar në nenin 5 të KEDNJ-së dhe arsyet që
parasheh ky nen për caktimin e paraburgimit,

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe prokurorë të nivelit themelor.
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Mbrojta e të dëmtuarve dhe dëshmitarëve
Më 08 korrik 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës,
në kuadër të PTV-së, ka realizuar trajnimin me
temë “Mbrojta e të dëmtuarve dhe
dëshmitarëve”.

Gjatë këtij sesioni janë trajtuar çështje që
ndërlidhen me mbrojtjen e të dëmtuarave dhe
dëshmitarëve gjatë zhvillimeve procedurale në
një proces penal, masat mbrojtëse dhe baza
ligjore e dhënies së urdhrit për aplikim të këtyre
masave, rastet kur mund të aplikohen këto masa
në drejtim të mbrojtës së të dëmtuarve dhe
dëshmitarëve. Në kuadër të kësaj u trajtuan edhe
veprat për cilat mund të kërkohet mbrojtja dhe
vlerësimi i rrezikut serioz për të dëmtuar dhe
dëshmitarë që mund ti kanoset nga jashtë dhe
brenda.
Gjithashtu në kuadër të këtij trajnimi u elaboruan
kategoritë e dëshmitarëve, me theks të veçantë u
diskutua lidhur me dëshmitarët e rëndomtë, të
mbrojtur dhe dëshmitarët anonim. Po ashtu në
këtë pjesë u trajtuan dhe dëshmitarët bashkëpunues, kërkesa e prokurorit pranë gjykatës
për të urdhëruar që një person të shpallet
dëshmitar bashkëpunues, urdhri me të cilin një
person shpallet dëshmitar bashkëpunues dhe
beneficionet që gëzon dëshmitari bashkëpunues.

Ky trajnim kishte për synim avancimin e njohurive profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve pjesëmarrës lidhur me legjislacionin vendor
dhe ndërkombëtar sa i përket institutit të mbrojtjes së të dëmtuarve dhe dëshmitarëve si dhe të
kontribuoj në vlerësimin e nevojës së ofrimit të
mbrojtjes për të dëmtuar dhe dëshmitarë.

Përfitues të këtij trajnim ishin gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit themelor.
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Mbrojtja dhe promovimi i diversitetit, tolerancës dhe barazisë në
kontekst të legjislacionit mbi mos-diskriminimin
Më 09-10 korrik 2015, në kuadër të PTV-së, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me
projektin DISCK ka realizuar trajnim dy ditor
me temë “Mbrojtja dhe promovimi i diversitetit,
tolerancës dhe barazisë në kontekst të
legjislacionit mbi mos-diskriminimin”.

Gjatë trajnimit u diskutua lidhur me kornizën
ligjore që mbulon këtë fushë, në veçanti u theksua Ligji për Mbrojtje nga Diskriminimi, Ligji
për Barazi Gjinore dhe Ligji për Avokatin e
Popullit i cili i jep më shumë kompetenca Avokatit të Popullit për mbrojte nga diskriminimi.
Në kuadër të kësaj u elaboruan llojet e diskriminimit, konceptet kyçe dhe bazat specifike të
paraqitjes së diskriminimit.

Qëllimi i këtij trajnimi ishte aspekti i vetëdijesimit lidhur me diversitetin, tolerancën dhe
barazinë, qartësimi dhe zbërthimi i kompleksitetit të legjislacionit për diskriminimin dhe
ngacmimin si çështje problematike të identifikuara në praktik, si dhe qasjen dhe trajtimin e
barabartë të komunitetit LGBT nga ana e
gjyqësorit në drejtim të realizimit të drejtave të
tyre.

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë, prokurorë, mbrojtës të viktimave dhe zyrtarë nga Prokuroria e Shtetit.
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Tryezë diskutimesh: Ekspertiza mjeko ligjore-Sfidat në zbatimin
praktik të legjislacionit
Më 14 korrik 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës
ka organizuar tryezë diskutimesh me temë
“Ekspertiza mjeko ligjore - Sfidat në zbatimin
praktik të legjislacionit”.

dhe elaboroi shkurtimisht praktiken aktuale në
Shqipëri sa i përket ekspertizave mjeko ligjore,
problemet dhe sfidat në të cilat ata hasin.

Tryeza kishte për qëllim të shërbente si mundësi
ku do të trajtohen, evidentohen problemet dhe
propozohen zgjidhje për eliminimin e
paqartësive sa i përket ekspertizave mjekoligjore.

Kjo tryezë ishte vazhdimësi e tryezës së mbajtur
në dhjetor të vitit të kaluar ku janë diskutuar
aspekte të ngjashme.

Gjatë zhvillimit të kësaj tryeze, pjesëmarrësit
diskutuan dhe paraqiten dilemat e tyre në këtë
rrafsh, me ç’ rast u potencua nevoja e ekspertizave të mirëfillta mjeko ligjore në drejtim
të zbulimit dhe luftimit të krimit. Gjithashtu fakt
me rëndësi në kuadër të kësaj tryeze u theksua
nevoja për komunikim dhe konsultime të shtuara
mes prokurorëve, ekspertëve mjeko ligjor dhe
akterëve tjerë në drejtim të ngritjes së efikasitetit
dhe profesionalizmit reciprok në përmbushje të
obligimeve ligjore.

Pjesëmarrës në këtë tryezë ishin gjyqtarë, prokurorë, ekspertë mjeko ligjor nga Ministria e
Drejtësisë- Departamenti për Mjekësi Ligjore.

Fillimisht në këtë tryezë, prezantoi Prof. Dr.
Sokrat Meksi, ekspert mjeko ligjor në Institutin e
Mjekësisë Ligjore në Tiranë, i cili ndau, me
gjyqtarët, prokurorët dhe ekspertët mjeko ligjor
vendas pjesëmarrës në këtë tryezë, përvojat e tij
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Mjetet provuese dhe marrja e provave
Më 16 korrik 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës
realizoj trajnimin për gjyqtarë me temë “Mjetet
provuese dhe marrja e provave” me fokus në
procedurën kontestimore.

lidhur me atë se si duhet të zhvillohet procedura
e të provuarit.
Gjatë këtij trajnimi u diskutua për rastet kur
gjykata është e autorizuar që ti marrë provat që
nuk i kanë propozuar palët, po që se konstaton se
palët tentojnë të disponojnë me kërkesa me të
cilat nuk kanë të drejtë të disponojnë, llojet e
mjeteve provuese në procedurën kontestimore,
barra e të provuarit në procedurën kontestimore
si dhe sigurimi i provave (paraprova)
Në këtë aspekt u shtjelluan edhe faktet të cilat
duhet të provohen si dhe ato të cilat nuk duhet të
provohen në procedurën kontestimore, me ç ‘rast
u dhanë edhe shembuj të ndryshëm të vendimeve
gjyqësore nga trajnuesit me qëllim të kontributit
në unifikimin e praktikës gjyqësore lidhur me
këtë fushë
Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë të nivelit
themelore nga të gjitha regjionet e Kosovës.

Ky trajnim kishte për synim të ndihmoj
pjesëmarrësit në analizimin dhe implementimin
e drejtë të dispozitave ligjore lidhur me kohen e
propozimit dhe paraqitjes së provave në procedurën kontestimore si dhe të kontribuoj në evidentimin dhe evitimin e problemeve praktike
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Aktivitetet Tjera
Lidershipi dhe Menaxhmenti i Gjykatave dhe Prokurorive të Shtetit
dhe Planifikimi Strategjik
Më datë 6-7 korrik 2015, IGJK në bashkëpunim
me projektin e financuar nga BE "Mbështetje e
Mëtejme në Reformën e Edukimit Ligjor të Kosovës”, realizoi trajnimin për menaxhmentin e
gjykatave dhe prokurorive me temë “Lidershipi
dhe Menaxhmenti i Gjykatave dhe Prokurorive
dhe Planifikimi Strategjik”.

nikimi, vlerësimi i performancës, planifikimi
strategjik si dhe plani i veprimit.
Pas çdo pjese teorike është realizuar puna në
grupe ku pjesëmarrësit kanë luajtur role varësisht
nga tema që është trajtuar paraprakisht.
Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarët mbikëqyrës.

Qëllimi i realizimit të trajnimit ishte që
pjesëmarrësit të ngrisin kapacitetet lidhur me
zbatimin e kompetencave të tyre kyçe të
udhëheqësisë, të dinë si ndryshojnë llojet e personalitetit sa i përket anëve të tyre të forta, të
dobëta dhe motivuesve, të vlerësojnë tiparet e
tyre të personalitetit, si dhe të dinë cili është
ndikimi i anëve të tyre të forta dhe të dobëta në
praktikën e përditshme të udhëheqësisë.
Gjatë dy ditëve të trajnimit u trajtuan: kompetencat e udhëheqjes, strategjitë e udhëheqjes, komu-

Komunikimi dhe Delegimi
Me datë 8-9 korrik 2015, IGJK në bashkëpunim
me projektin e financuar nga BE "Mbështetje e
Mëtejme në Reformën e Edukimit Ligjor të Kosovës" EULER II, realizoi trajnimin për Administratorët dhe Ndihmës Administratorët e
Gjykatave dhe Prokurorive me temë Komunikimi dhe Delegimi.

tivimi, kushtet e mira të motivimit dhe faktorët e
motivimit, delegimi dhe vlerësimi. Pas çdo pjese
teorike është realizuar puna në grupe ku
pjesëmarrësit kanë luajtur role varësisht nga tema që është trajtuar.
Përfitues të trajnimit ishin Administratorët dhe
Ndihmës Administratorët e Gjykatave dhe Pro-

Qëllimi i realizimit të këtij trajnimi ishte që
pjesëmarrësit të përfitojnë nga të kuptuarit dhe
t’i thellojnë mjetet e tyre retorike të komunikimit
dhe të negocimit, të dinë si t’i përdorin
marrëveshjet e performances si një instrument
për planifikim dhe për nxitje të motivimit, si dhe
të dinë mundësitë dhe kufijtë e vet-motivimit
dhe motivimit nga jashtë.
Në fokus të trajnimit për dy ditë ishin dëgjimi
aktiv, marrëveshjet e bashkëpunimit të synuara,
marrëveshjet e synuara duke përdorur metodën
SMART, qëllimet e marrëveshjes së synuar, mo-

kurorive të të gjitha nivele.
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Konferencë – Prezantimi i Data Bazës Evropiane për të Drejtat e
Njeriut në Gjuhët e Vendeve të Rajonit
Me 14 korrik 2015, IGJK në bashkëpunim me
The AIRE Centre ka organizuar konferencën
“Prezantimi i Bazës Evropiane të të Dhënave për
të Drejtat e Njeriut”.

Për rolin dhe rëndësinë e kësaj baze të të
dhënave folën përfaqësues të nivelit më të lartë
të Gjyqësorit në Kosove si: Kryetarja e Gjykatës
Kushtetuese, Kryeprokurorja e Prokurorisë Speciale, një gjyqtare nga Gjykata Supreme si dhe
Ambasadori i Britanisë së Madhe në Prishtinë.
Nga të gjithë folësit u theksua se kjo bazë e të
dhënave do të shërbejë si një burim i
rëndësishëm për gjyqësorin, dhe do të mundësoj
ngritjen e vetëdijes publike të standardeve të
Konventës, promovimin e zbatimit të brendshëm
të KEDNJ në rajon, do të ndihmoj procesin e
integrimit në BE të shteteve pjesëmarrëse, do të
inkurajojë bashkëpunimin rajonal në fushën e
sundimit të ligjit dhe të Drejtave të Njeriut, si
dhe veçanërisht do të jetë e dobishme në
kontekstin e procesit të hartimit të legjislacionit.

Në fokus të kësaj konference ishte promovimi i
kësaj baze të të dhënave e cila ka për qëllim që
të zgjerojë zbatimin e praktikës gjyqësore të
KEDNJ-së në gjykatat vendore në të gjithë
Evropën Juglindore duke zhvilluar një portal të
vetë-qëndrueshem në gjuhët rajonale lidhur me
gjykimet e Strasburgut, përmbledhjet e rasteve,
manualet dhe udhëzimet. Kjo bazë e të dhënave
gjithashtu të sigurojë një qasje të lehtë dhe të lirë
në jurisprudencën e Strasburgut për gjyqtarët,
prokurorët, avokatët dhe publikun më të gjerë në
gjuhët rajonale.

Informacionet rreth çasjes, përmbajtjes dhe
përfituesve të kësaj baze të të dhënave u prezentuan nga Menaxherja e Programit të AIRE për
Ballkanin Perëndimor.
Pjesëmarrës në këtë konferencë ishin: kryetarë të
gjykatave, kryeprokurorë të prokurorive,
gjyqtarë nga Gjykata Kushtetuese, gjyqtarë dhe
prokurorë nga të gjitha nivelet, trajnues te IGJKsë për KEDNJ, si dhe partner të ndryshëm
ndërkombëtarë të IGJK-së.
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Vizitë e Sekretarit të Përgjithshëm të Rrjetit Evropian të Trajnimit
Gjyqësor (EJTN), z. Wojciech POSTLUSKI në Institutin Gjyqësor
të Kosovës
Me 15, korrik 2015, me ftesë të Drejtorit të IGJK
-së qëndroi për vizitë Sekretari i Përgjithshëm i
Rrjetit Evropian të Trajnimit Gjyqësor (EJTN),
z. Wojciech POSTLUSKI.

vlerësim të trajnimeve si dhe pjesëmarrje në trajnime tjera të karakterit profesional që i organizon EJTN.

Në kuadër të vizitës, Sekretari i Përgjithshëm i
EJTN-së, u takua edhe me Kryetarin e Gjykatës
Supreme, z. Fejzullah Hasani, dhe anëtaren e
KPK-së, znj. Sevdije Morina. me të cilët biseduan për zhvillimet dhe sfidat në sistemin gjyqësor
dhe atë prokurorial. Në këto takime u potencua
rëndësia e trajnimit gjyqësor për gjyqtarët dhe
prokurorët si dhe përfitimet që vijnë nga programet e shkëmbimit në mes të EJTN-së dhe
gjyqësorit kosovar.

Qellimi i takimit ishte informimi me punën e Institutit Gjyqësor të Kosovës dhe mundësitë e
bashkëpunimit me EJTN-në.
Në këtë kuadër u diskutua për bashkëpunimin
konkret që mund të realizohet në mes të institucioneve respektive siç janë ftesat për pjesëmarrje
në trajnime për trajnues dhe avancim të metodologjisdë trajnuese, zhvillim të formave për
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Programi praktik i trajnimit për gjyqtarë dhe prokurorë
Me përkrahjen e projektit “Mbështetje e
Mëtejme e Reformës së Arsimit Ligjor në Kosovë” i financuar nga Bashkimi Evropian, është
organizuar programi praktik i trajnimit
(internhip), për gjyqtarët dhe prokurorët e Republikës së Kosovës. Programi u realizua gjatë
periudhës 6-24 korrik, në disa faza dhe i ndarë
në katër (4) grupe.

gjyqësor, zbatimin e procedurave gjyqësore nga
gjyqtarët dhe prokurorët si dhe ngritjen e bashkëpunimit në mes institucioneve trajnuese të dy
vendeve me qëllim të avancimit të shkathtësive
praktike të gjyqtarëve dhe prokurorëve.
Gjatë javës së parë ku pjesëmarrësit ishin në një
grup të përbashkët është realizuar një program
trajnimi në fokus u trajtuan temat si; gjyqësori në
Gjermani - strukturat dhe përgjegjësitë, përfshirë
parimet e shtetit modern mbështetur në sundimin
e ligjit, parimet e të drejtës procedurale (civile,
penale dhe administrative), pavarësia e gjyqësorit, procedura e emërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, arsimimi ligjor dhe trajnimi i vazhdueshëm për gjyqtarë dhe prokurorë, administrimi i drejtësisë, profesionet ligjore përveç
gjyqtarëve dhe prokurorëve (avokatet dhe
noterët), portali i drejtësisë së gjykatave - shërbimet e informimit dhe shërbimet e tjera online, IT
në gjykata, dosjet elektronike dhe qasja elektronike në drejtësi, bashkëpunimi me media
dhe shumë çështje tjera që lidhen me sistemin
gjyqësor në Gjermani.

Në javën e parë të programit të gjithë
pjesëmarrësit kanë ndjekur një program të përbashkët trajnimi i kombinuar me takime dhe vizita në institucione si gjykata të ndryshme,
Akademinë e Drejtësisë e Gjermanisë dhe Akademinë e të Drejtës Evropiane, ndërsa në javën e
dytë pjesëmarrësit janë ndarë në grupe, 2 (dy)
prej të cilave kanë vazhduar programin e trajnimit praktik për 1 (një) javë, ndërsa 2 (dy)
grupe tjera kanë vazhduar programin për 2 (dy)
javë tjera.
Ky program praktik i trajnimit kishte për qëllim
ngritjen e bashkëpunimit në mes të institucioneve të gjyqësorit dhe prokurorisë së Republikës
së Gjermanisë dhe Republikës së Kosovës, fitimin e përvojave nga sistemi gjyqësor i Gjermanisë në ndërtimin e kapaciteteve të gjyqësorit,
punën e gjykatave dhe prokurorive, sistemin
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Programi ka vazhduar me një vizitë në Akademinë e së Drejtës Evropiane (ERA), ku
pjesëmarrësit kanë pasur rastin të njihen praktikisht me zhvillimin dhe realizimin e një trajnimi
nëpërmjet sistemit e-learning. Ky trajnim kishte
rëndësi të veçantë për faktin se pjesëmarrësit nga
afër kishin rastin të shihnin se si zbatohet një
trajnim nga distanca duke shfrytëzuar
teknologjinë informative.

shkallë të parë dhe të dytë dhe atë në seanca nga
procedura penale, procedura civile apo edhe procedura tjera të veçanta të cilat zbatoheshin nga
gjykatat në të cilat ishte paraparë realizimi i programit.
Pjesëmarrës në këtë vizitë ishin; Gjyqtarë dhe
prokurorë të të gjitha niveleve duke filluar nga
Gjykata Supreme, Gjykata dhe Prokuroria e
Apelit dhe gjykata e prokurori themelore. Pjesë e
delegacionit ishin edhe një përfaqësues i projektit “Mbështetje e Mëtejme e Reformës së Arsimit
Ligjor në Kosovë” që mbështeti organizimin e
këtij programi dhe një përfaqësues i IGJK-së.

Ndërsa në javën e dytë grupi është ndarë në katër
nëngrupe të cilët kanë realizuar programin në
institucionet gjyqësore në Bonn, Köln, Heilbron,
Stuttgart, Nuremberg dhe në Munchen.
Gjyqtarët dhe prokurorët kishin rastin të merrnin
pjesë në seanca gjyqësore të zhvilluara në
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Trajnimi për Trajnues “Zhvillimi i avancuar i programit për trajnues”
Me datë 21-22 korrik 2015, Instituti Gjyqësor i
Kosovës në bashkëpunim me UNICEF realizoi
një Trajnim për Trajnues me temë “Zhvillimi i
Shkathtësive të Avancuars”.

Pas çdo pjesë teorike u demonstruan praktikisht
metodat të shumëfishta të mësimdhënies duke
përfshirë simulimet, aktrimin, diskutimet në
grupe, studimet e rasteve, prezantimet dhe llojet
e ndryshme të punës në grupe dhe dialogu
sokratik me të gjitha nuancat e tij.

Qëllimi i trajnimit ishe avancimin i aftësive dhe
strategjive të mësimdhënies së trajnuesve të
drejtësisë për fëmijë, dhe stafit të IGJK.

Me peshë dhe rëndësi për punën e ardhshme të
trajnuesve ishin edhe shpjegimi dhe ilustrimi i
rregullave të avancuara të diskutimit bashkëkohor, mjetet që zhvillojnë mendimin kritik, arti i
bërjes pyetje si dhe shkathtësitë e diskutimit dhe
dëgjimit aktiv.

Ky trajnim për pjesëmarrësit do ta bëj më të
lehtë hartimin e programeve trajnuese dhe zhvillimin e aftësive të avancuara për trajnime që do
të organizohen për gjyqtarë dhe prokurorë në
IGJK. Në trajnim u shpjeguan strategji dhe
metoda të mësimdhënies të bazuara në përvojë
që përdoren zakonisht në sistemet gjyqësore të
shteteve më të zhvilluara.

Përfitues të trajnimit ishin trajnuesit e drejtësisë
për fëmijë nga lëmia civile dhe penale dhe stafi i
IGJK-së.
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Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes të IGJK dhe GIZ
Projektit për Shërbime Këshillëdhënëse në Reformën Juridike dhe
Administrative
Me 29 korrik 2015, IGJK ka nënshkruar
marrëveshjen dy vjeçare të bashkëpunimit me
GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit) me qellim të strukturimit dhe
përcaktimit të qartë të objektivave në zhvillimin
e kapaciteteve profesionale dhe programeve të
IGJK-së.

komunitetin jo shumicë në gjyqësor, avancim i
metodologjisë trajnuese dhe zhvillim të programeve të IGJK-së.
Në fjalën e tij Drejtori i IGJK-së z. Lavdim
Krasniqi vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të
GIZ për gjyqësorin në Kosovë e në veçanti në
avancimin e programeve trajnuese të IGJK-së,
publikime të ndryshme si dhe mbështetje për
ngritjen profesionale të stafit të IGJK-së.
z. Malte Kirchner, menaxher i këtij projekti, potencoi rëndësinë që komentarët dhe mjetet tjera
juridike të zhvilluara nga GIZ kanë për
gjyqësorin dhe rolin e tyre në lehtësimin e punës
së gjyqtarëve dhe prokurorëve në vend. Në këtë
kuadër z. Kirchner vlerësoi se IGJK është vendi
më adekuat për posedimin e këtyre mjeteve juridike pasi që zotëron edhe infrastrukturën e
nevojshme në ofrimin e tyre për komunitetin
gjyqësor në vend.

Në fokus të këtij bashkëpunimi janë zhvillimi i
mjeteve juridike në funksion të zhvillimit të
gjyqësorit në vend si dhe ofrimi i të gjithë
komentarëve, përmbledhjes së ligjeve dhe
mjeteve tjera juridike që i ka zhvilluar GIZ deri
më tani për bibliotekën elektronike të IGJK-së,
realizimi i programeve të shkëmbimit, realizimi i
trajnimeve për gjyqtarë e prokurorë dhe staf
mbështetës të gjykatave dhe prokurorive,
asistencë në ofrimin e trajnimeve nga IGJK për

Ishte konstatim i përbashkët se me nënshkrimin
e kësaj marrëveshje, bashkëpunimi do të strukturohet më tej dhe se rezultatet do të jenë më të
larta në arritjen e misionit për ngritje të kapaciteteve profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve në vend.
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Programi praktik i trajnimit në Holandë
Me përkrahjen e projektit “Mbështetje e
Mëtejme e Reformës së Arsimit Ligjor në Kosovë” i financuar nga Bashkimi Evropian, është
organizuar programi praktik i trajnimit
(internship), për prokurorët e Republikës së Kosovës, zyrtarë të Sekretariatit të Këshillit
Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të
Kosovës. Programi u realizua gjatë periudhës 19
-31 korrik në Holandë.

cedurave gjyqësore nga gjyqtarët dhe prokurorët
si dhe njohjen me formën e organizimit të punës
në gjykata dhe prokurori, duke e vendosur këtë
në kontekstin e reformimit dhe decentralizimit të
administratës që është duke u bërë nga KGJK në
Kosovë. Gjatë javës së parë ku pjesëmarrësit
ishin në një grup të përbashkët është realizuar
një program trajnimi në fokus të të cilit u trajtuan temat si: Rregullimi i sistemit të drejtësisë në
Holandë nga ana e Këshillit Gjyqësor të Holandës – kompetencat dhe raporti me gjykata dhe
prokurori; trajnimi i vazhdueshëm dhe ai fillestar
në Holandë - prezantime dy ditore nga Instituti
për Trajnime Gjyqësore (SSR) në Utrecht të
Holandës;
Delegacioni gjatë javës së parë realizoi një program vizite edhe në Gjykatën Ndërkombëtare
Penale (ICC) në Hagë, në Tribunalin e Hagës për
Ish Jugosllavi dhe EUROPOL.
Ndërsa në javën e dytë delegacioni është ndarë
në dy nëngrupe të cilët kanë realizuar programin
në institucionet si: Gjykata e Qarkut në Breda,
Prokuroria në Hagë, Prokuroria Publike në Hagë
dhe Zwolle, dhe në fund në përmbyllje të programit, grupi nga Kosova u prit nga Ambasadorja e Kosovës në Holandë znj. Vjosa Dobruna.

Në këtë program të trajnimit praktik që ishte
pothuajse dy javë, nën organizimin e Institutit
Gjyqësor të Kosovës dhe Institutit të Trajnimeve
Gjyqësore në Holandë (SSR) delegacioni nga
Kosova u prit nga shumë institucione të
drejtësisë së Holandës.

Pjesëmarrës në këtë program të trajnimit praktik
ishin prokurorët e Republikës së Kosovës,
zyrtarë të Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të
Kosovës dhe atij të Këshillit Prokurorial të Kosovës, si dhe përfaqësues nga IGJK dhe nga projekti i BE-së “Mbështetje e Mëtejme e Reformës
së Arsimit Ligjor në Kosovë”.

Ky program praktik i trajnimit kishte për qëllim
ngritjen e bashkëpunimit në mes të institucioneve të gjyqësorit dhe prokurorisë së Holandës
dhe Republikës së Kosovës, fitimin e përvojave
nga sistemi gjyqësor i Holandës në ndërtimin e
kapaciteteve të gjyqësorit, punën e gjykatave dhe
prokurorive, sistemin gjyqësor, zbatimin e pro14

