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SHTATOR, NR. 8 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 01 shtator 2015, në kuadër të Programit për 

Trajnime të Vazhdueshme, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në bashkëpunim me Thomson Founda-

tion ka realizuar trajnimin me temë: “Standardet 

e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut për 

mbrojtjen e rrjedhësve të informatave” 

Ky trajnim synonte avancimin e njohurive profe-

sionale të përfituesve në njohjen e legjislacionit 

vendor dhe standardeve evropiane për denon-

cuesit e keqpërdorimeve dhe parregullsive në 

institucionet publike dhe private. 

Fillimisht, në këtë trajnim prezantuan dy 

gazetarë për përvojat e tyre në denoncimin e 

keqpërdorimeve dhe parregullsive në institucio-

net publike, si dhe për sfidat në punën profesion-

ale, ballafaqimin me censurën dhe denoncimin 

publik, më pas trajnimi vazhdoi me prezantimin 

e ekspertes ndërkombëtare. 

Në kuadër të këtij trajnimi, u elaborua Ligji për 

Mbrojtjen e Informatorëve, mbrojtja ligjore sipas 

KEDNJ-së dhe u trajtuan raste nga praktika 

gjyqësore e GJEDNJ-së. Në pjesën e fundit të 

këtij trajnimi, pjesëmarrësit u ndanë në grupe 

dhe punuan në një rast praktik për klasifikim të 

sinjalizuesve në bazë të kritereve të të konsid-

eruarit sinjalizues. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë, prokuro-

rë, avokatë, zyrtarë nga Këshilli i Mediave të 

Shkruara të Kosovës, BIRN, Këshilli i Mediave 

të Pavarura dhe KDI.  

Standardet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut për mbro-

jtjen e rrjedhësve të informatave 

Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) 
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SHTATOR, NR. 8 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 3 shtator 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

në bashkëpunim me Këshillin Prokurorial të Ko-

sovës të mbështetur nga OSBE, ka realizuar tra-

jnimin me temë “Strategjia për reduktimin e 

numrit të lëndëve në prokurori, bazuar në kreun 

XIV të KPK-së” për grupin e parë të prokuro-

rëve të Prokurorisë Themelore në Prishtinë. 

Qëllimi i trajnimit ishte vlerësimi i zbatimit të 

kërkesave që dalin nga Strategjia për reduktimin 

e numrit të lëndëve, paraqitja e të dhënave të 

shkallës së përdorimit të procedurave alternative 

si dhe eliminimi i vështirësive gjatë zbatimit të 

procedurave alternative nga prokuroritë në nivel 

të vendit. 

Në kuadër të trajnimit u trajtuan edhe pezullimi i 

përkohshëm i procedurës sipas nenit 230 të KPP, 

kushtet kur ndjekja nuk është e detyrueshme si-

pas nenit 231 të KPP, procedura e 

ndërmjetësimit sipas nenit 232 të KPP,  negoci-

mi i marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë sipas 

nenit 233 të KPP,  si dhe përcaktimi dhe 

përkushtimi ndaj lëndëve me prioritet. 

Trajnimi u zhvillua në formatin me pyetje, 

përgjigje dhe bashkëbisedimit. 

Strategjia për reduktimin e numrit të lëndëve në prokurori    
bazuar në kreun XIV të KPK-së 

 Trajnim regjional (Prishtina-grupi I)  
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SHTATOR, NR. 8 

Program i Specializuar Trajnimi për Prokurimin Publik të Kosovës 
- Sesioni I - 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 03-04 shtator 2015, IGJK, në kuadër të Pro-

gramit për Trajnime të Vazhdueshme ka reali-

zuar sesionin e parë të trajnimit “Program i Spe-

cializuar Trajnimi për Prokurimin Publik të Ko-

sovës”. 

Qëllimi i këtij sesioni konsistonte në zhvillimin e 

njohurive të gjyqtarëve, prokurorëve dhe ak-

terëve të tjerë në këtë fushë, në drejtim të njohjes 

dhe zbatimit në praktikë të procedurave dhe 

fazave të prokurimit publik. 

Në kuadër të sesionit të parë të këtij programi 

janë trajtuar: planifikimi i prokurimit si hap i 

parë në procesin e prokurimit, përparësitë e pla-

nifikimit të prokurimit dhe të metat e mos planif-

ikimit, njoftimi indikativ si dhe qëllimi i do-

rëzimit të planifikimit në Agjencinë Qendrore të 

Prokurimit (AQP). 

Gjithashtu u shtjellua lidhur me specifikimet 

teknike si një deklarim i saktë me ç’ rast u po-

tencua rëndësia e hartimit dhe përmbajtjes së 

specifikimit teknik. Faza tjetër e këtij sesioni u 

fokusua në trajtimin e dosjes së tenderit, prani-

min e tenderëve, hapjen publike, sqarimin e ten-

derëve, krijimin e komisioneve vlerësuese, fazat 

dhe kriteret e vlerësimit të ofertave si dhe 

rekomandimi i operatorit fitues. 

Trajnimi ishte interaktiv në çdo fazë të tij me ç’ 

rast pjesëmarrësit diskutuan dhe ngritën dilemat 

dhe problemet e tyre që hasen në praktikë. 

Në kuadër të këtij Programi Trajnues për Proku-

rimin Publik do të mbahet edhe sesioni i dytë. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë, prokuro-

rë, zyrtarë nga Njësia e Inteligjencës Financiare, 

Dogana e Kosovës, Administrata Tatimore dhe 

Agjencia Kundër Korrupsionit. 
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SHTATOR, NR. 8 

Proceset e tatimimit 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 08 shtator 2015, në kuadër të Programit të 

Trajnimeve të Vazhdueshme, IGJK në bash-

këpunim me CLE-USAID ka realizuar trajnimin 

për gjyqtarë me temë “Proceset e tatimimit”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte thellimi i njohurive 

substanciale të gjyqtarëve mbi sistemin tatimor 

në Kosovë dhe problemeve të zakonshme gjatë 

aktiviteteve të mbledhjes së tatimeve, ku shpesh 

herë obliguesit tatimor kanë tendenca të shman-

gies nga përmbushja e obligimeve me ç’ rast re-

zultojnë me konteste gjyqësore me qëllim të 

pagimit të tyre. 

Gjatë zhvillimit të këtij trajnimi është trajtuar 

legjislacioni i zbatueshëm dhe sfidat kryesore në 

zbatimin praktik të tij, rishikimi i politikave 

tatimore, bazat dhe funksionimi i brendshëm i 

ATK-së. Po ashtu, në kuadër të këtij trajnimi 

është diskutuar për çështje që ndërlidhen me 

detyrimet tatimore dhe rishikimin e tatimeve 

kryesore në Kosovë, duke përfshirë tatimin në të 

ardhura TVSH-në, deklarimin e TVSH-së dhe 

tatimet e dyfishta, elementet e faturës tatimore, 

procedurën për rimbursim të TVSH-së, tatimin 

mbi korporatat, tatimet komunale dhe tatimet në 

pronë.Trajnimi ishte i formatit të diskutimeve 

interaktive të gjyqtarëve pjesëmarrës, të cilët 

diskutuan dhe ngritën çështje të cilat ishin në 

fokus të trajnimit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e fushës 

civile nga Gjykata Supreme e Kosovës, gjyqtarë 

pranë Gjykatës së Apelit - Departamenti për 

Çështje Ekonomike, si dhe gjyqtarë nga Gjykata 

Themelore Prishtinë - Departamenti për Çështje 

Ekonomike dhe Departamenti Administrativ. 

Parimet Ekonomike të së Drejtës Komerciale 

Më 09 shtator 2015, në kuadër të Programit për 

Trajnime të Vazhdueshme, IGJK në 

bashkëpunim me CLE-USAID kanë realizuar 

trajnimin për gjyqtarë me temë “Parimet 

ekonomike të së drejtës komerciale”  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte njohja me trendët 

dhe zhvillimet e fundit ekonomike të cilat 

ndikojnë në mënyrë indirekte në marrjen e një 

vendimi profesional gjyqësor në kontestet 

ekonomike në drejtim të zgjidhjes efikase të 

mosmarrëveshjeve tregtare. 

Diskutimet në këtë trajnim u fokusuan në 

elaborimin e kornizës ligjore që rregullon këtë 

fushë, me theks të veçantë u trajtua Ligji për 

Shoqëritë Tregtare dhe Ligji për Investimet e 

Huaja. Në kuadër të këtij trajnimi po ashtu u 

diskutua për rolin e të drejtës komerciale në 

promovimin e zhvillimit ekonomik, marrëveshjet 

bilaterale të investimeve si dhe referimi i 

kontesteve në arbitrazhet ndërkombëtare. 

Trajnimi u zhvillua përmes diskutimeve me ç’ 

rast gjyqtarët pjesëmarrës shkëmbyen përvojat e 

tyre lidhur me temat në fokus të trajnimit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e fushës 
civile nga Gjykata Supreme e Kosovës, gjyqtarë 

të Gjykatës së Apelit - Departamenti Ekonomik 
dhe gjyqtarë nga Gjykata Themelore Prishtinë - 
Departamenti Ekonomik dhe Administrativ.  
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SHTATOR, NR. 8 

Trajnimi mbi Torturën, Protokolli i Stambollit dhe konventat 
ndërkombëtare 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 9 shtator 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

në bashkëpunim me Departamentin e Mjekësisë 

Ligjore të mbështetur nga projekti IPA i financu-

ar nga BE, ka realizuar trajnimin me temë 

“Trajnimi mbi Torturën, Protokolli i Stambollit 

dhe konventat ndërkombëtare”. 

Qëllimi i trajnimit ishte që pjesëmarrësit t’i 

mbështesë në familjarizimin me rolin e konven-

tave ndërkombëtare kundër torturës. Në këtë 

kuadër, në fokus ishte elaborimi i Protokollit të 

Stambollit, si dhe rëndësia e zbatimit të tij nga 

ana e prokurorëve, gjë që do të ndihmonte në 

punën e ekspertëve mjeko ligjor dhe ngritjen e 

bashkëpunimit ndërinstitucional. 

Një vëmendje e rëndësishme iu kushtua edhe 

trajtimit të torturës, e cila u diskutua në kontekst 

të perspektivës globale mbi torturën, hetimet 

mjeko ligjore të torturave të supozuara, aspektet 

specifike të hetimeve të torturës dhe procedurave 

ligjore. Po ashtu u trajtua edhe rëndësia e moni-

torimit të burgjeve.  

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë, prokurorë, 

zyrtarë dhe ekspert-mjeko ligjor nga Departa-

menti i Mjekësisë Ligjore si dhe zyrtarë nga 

Qendra Kosovare për Rehabilitim. 
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SHTATOR, NR. 8 

Zbatimi i nenit 6 të KEDNJ në nivel nacional – e drejta për një pro-
ces të rregullt në kontekst të praktikës gjyqësore të GJEDNJ 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 10 shtator 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

ka realizuar trajnimin për gjyqtarë dhe prokurorë 

me temë “Zbatimi i nenit 6 të KEDNJ në nivel 

nacional – e drejta për një proces të rregullt në 

kontekst të praktikës gjyqësore të GJEDNJ”.  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive 

profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve 

pjesëmarrës në implementimin e drejtë të dis-

pozitave të nenit 6 të KEDNJ, për të drejtën në 

një proces të rregullt gjyqësor.  

Në këtë trajnim janë elaboruar çështjet që 

ndërlidhen me elementet e të drejtës për një pro-

ces të rregullt në kontekst të praktikës gjyqësore 

të GJEDNJ. Në këtë aspekt u trajtuan veçmas 

pavarësia dhe paanshmëria e gjykatave, ndikimet 

e brendshme dhe të jashtme si dhe paanësia e 

gjykatave të shoqëruara me raste nga praktika 

gjyqësore e GJEDNJ. 

Trajnimi u zhvillua përmes diskutimeve me 

pjesëmarrës, për rastet nga praktika gjyqësore e 

GJEDNJ. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe pro-

kurorë të nivelit themelor.  

Strategjia për reduktimin e numrit të lëndëve në prokurori bazuar në 
kreun XIV të KPK-së – Trajnim Regjional (Gjakovë, Pejë dhe Prizren), 

grupi I 

Më 10 shtator 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

në bashkëpunim me Këshillin Prokurorial të Ko-

sovës në mbështetje të OSBE-së, realizuan tra-

jnimin me temë “Strategjia për reduktimin e 

numrit të lëndëve në prokurori bazuar në kreun 

XIV të KPK-së”.  

Qëllimi i trajnimi ishte vlerësimi i zbatimit të 

kërkesave që dalin nga Strategjia për reduktimin 

e numrit të lëndëve, paraqitja e të dhënave të 

shkallës së përdorimit të procedurave alternative 

si dhe eliminimi i vështirësive gjatë zbatimit të 

procedurave alternative nga ana e prokurorive në 

nivel të vendit. 

Në kuadër të trajnimit u trajtuan edhe pezullimi i 

përkohshëm i procedurës sipas nenit 230 të KPP, 

kushtet kur ndjekja nuk është e detyrueshme si-

pas nenit 231 të KPP, procedura e 

ndërmjetësimit sipas nenit 232 të KPP, negocimi 

i marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë sipas ne-

nit 233 të KPP, si dhe përcaktimi dhe përkush-

timi ndaj lëndëve me prioritet. 

Përfitues të trajnimit ishin prokurorët e Prokuro-

risë Themelore të Gjakovës, Pejës dhe Prizrenit. 
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SHTATOR, NR. 8 

BULETINI JANAR, NR. 1

Strategjia për reduktimin e numrit të lëndëve në prokurori, bazuar në 
kreun XIV të KPK-së  

Trajnim Regjional (Prishtinë-grupi II) 

Më 14 shtator 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

në bashkëpunim me Këshillin Prokurorial të Ko-

sovës të mbështetur nga OSBE, realizoi trajni-

min me temë “Strategjia për reduktimin e numrit 

të lëndëve në prokurori, bazuar në kreun XIV të 

KPK-së”. 

Qëllimi i trajnimi ishte vlerësimi i zbatimit të 

kërkesave që dalin nga Strategjia për reduktimin 

e numrit të lëndëve, paraqitja e të dhënave të 

shkallës së përdorimit të procedurave alternative 

si dhe eliminimi i vështirësive gjatë zbatimit të 

procedurave alternative nga ana e prokurorive në 

nivel të vendit. 

Rëndësi e veçantë në trajnim ju kushtua pe-

zullimit të përkohshëm të procedurës sipas nenit 

230 të KPP, kushtet kur ndjekja nuk është e 

detyrueshme sipas nenit 231 të KPP, procedura e 

ndërmjetësimit sipas nenit 232 të KPP, negocimi 

i marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë sipas ne-

nit 233 të KPP, si dhe përcaktimi dhe përkush-

timi ndaj lëndëve me prioritet. 

Përfitues të trajnimit ishin 22 prokurorë nga Pro-

kuroria Themelore e Prishtinës. 
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SHTATOR, NR. 8 

Gjurmimi, sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve si dhe përdorimi i 
tyre 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 15 shtator 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

në kuadër të trajnimeve të vazhdueshme, në 

bashkëpunim projektin e BE-së për asistencë të 

Agjencisë për Sekuestrim dhe Konfiskim të 

Aseteve, implementuar nga B&S Europe ka real-

izuar trajnimin me temë “Gjurmimi, sekuestrimi 

dhe konfiskimi i aseteve si dhe përdorimi i tyre” 

Në fokus të trajnimit ishte korniza ligjore ven-

dore dhe ndërkombëtare përfshirë edhe metod-

ologjinë (direkte dhe indirekte) e cila përdoret 

për gjurmimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e 

aseteve përfshirë edhe përdorimin e tyre.  

Në kuadër të trajnimit u trajtua edhe korniza 

ligjore lidhur me administrimin dhe caktimin e 

pasurive të marrura apo të konfiskuara nga krimi 

i organizuar. E në veçanti nga trajnuesi ndërk-

ombëtar u elaborua rrugëtimi i Italisë lidhur me 

pasurinë e konfiskuar, të ripërdorur nga Shteti. 

Po ashtu u krahasua korniza ligjore italiane dhe 

sistemi ligjor në Kosovë përparësitë dhe 

dobësitë. 

Trajnimi u zhvillua përmes diskutimeve të 

pjesëmarrësve lidhur me konfiskimin e të hyrave 

nga veprat kriminale në Kosovë për të identif-

ikuar ngecjet në sistem bazuar në rastet nga 

praktikat më të mira të lidhura me përdorimin 

institucional dhe social të pasurive të kon-

fiskuara siç janë:  përdorimi institucional nga 

Qeveria, përdorimi institucional nga autoritetet 

lokale si dhe përdorimi nga autoritetet lokale 

direkte dhe indirekte. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe pro-

kurorë vendor të nivelit themelor si dhe gjyqtarë, 

prokurorë dhe zyrtarë ligjor nga EULEX. 
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SHTATOR, NR. 8 

Përmbarimi i vendimeve gjyqësore që janë në kompetencë ekskluzi-
ve të gjykatave si dhe përmbarimi i vendimeve të huaja 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 17 shtator 2015, Instituti Gjyqësor i Koso-

vës, ka realizuar trajnimin me temë “Përmbarimi 

i vendimeve gjyqësore që janë në kompetencë 

ekskluzive të gjykatave si dhe përmbarimi i 

vendimeve të huaja”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që pjesëmarrësve 

t’ju ofroj njohuri më të thelluara për kompe-

tencën e organit përmbarues sipas ligjit nr. 04/L-

139 për procedurën përmbarimore, pasi që me 

hyrjen në fuqi të ligjit të ri, përveç gjykatës kom-

petente për lejimin dhe zbatimin e përmbarimit 

janë edhe përmbaruesit privat. 

Në fokus të trajnimit u trajtua kompetenca ek-

skluzive e gjykatave në procedurën përm-

barimore e që kanë të bëjnë me çështjet nga e 

drejta familjare, kontestet e punës, si dhe ven-

dosja lidhur me mjetet juridike të parashtruara 

ndaj vendimeve për përmbarimin nga përmba-

ruesit privat. 

Po ashtu u trajtua bashkëpunimi juridik ndërk-

ombëtarë në nivel praktik ndërmjet institucion-

eve të ndryshme gjyqësore vendore dhe ndërk-

ombëtare për eliminimin e dilemave në praktikë 

lidhur me njohjen e vendimeve të lëshuara nga 

gjykatat dhe organet e shteteve tjera, në atë 

drejtim se a duhet të njihen ato vendime duke 

pasur parasysh faktin e mospajtimit të 

legjislacionit tonë me ligjet e shteteve tjera, apo 

mungesën e reciprocitetit me ato shtete. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe 

bashkëpunëtor profesional të nivelit themelor. 
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SHTATOR, NR. 8 

Zbatimi i Kodit të Etikës dhe Sjelljes Profesionale për Gjyqtarë,  
Sfidat dhe Rekomandimet 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 18 shtator 2015, në kuadër të Programit të 

Trajnimeve të Vazhdueshme, IGJK në bash-

këpunim të ngushtë me kryetarin e Gjykatës 

Themelore në Gjilan, mbështetur nga Organizata 

për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ka reali-

zuar trajnimin për gjyqtarë me temë “Zbatimi i 

Kodit të Etikës dhe Sjelljes Profesionale për 

Gjyqtarë, Sfidat dhe Rekomandimet”. 

Ky trajnim ishte vazhdimësi e sesioneve të mba-

jtura në prill dhe qershor të këtij viti dhe qëllimi 

kryesor ishte identifikimi i sfidave në zbatimin 

praktik të këtij kodi dhe harmonizimit të tij me 

Ligjin mbi Gjykatat dhe standardet ndërk-

ombëtare.  

Me rastin e këtij trajnimi i cili kryesisht ka 

shërbyer si forum diskutimi janë identifikuar 

rekomandimet të cilat do të shërbejnë me rastin e 

ndryshimit dhe plotësimit të kodit ekzistues. 

Edhe gjatë këtij sesioni pjesëmarrësit përmes 

rasteve studimore dhe punës në grupe vlerësuan 

se deri në ç’ masë i ruan gjyqtari standardet etike 

gjatë seancave gjyqësore dhe paraqitjeve pub-

like. 

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë, bash-

këpunëtorë profesional, të gjykatave nga regjioni 

i Gjilanit. 
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SHTATOR, NR. 8 

Strategjia për reduktimin e numrit të lëndëve në prokurori, bazuar 
në kreun XIV të KPK-së  

Trajnim Regjional (Mitrovicë, Gjilan dhe Ferizaj-grupi I) 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 21 shtator 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

në bashkëpunim me Këshillin Prokurorial të Ko-

sovës të mbështetur nga OSBE, realizoi trajni-

min me temë “Strategjia për reduktimin e numrit 

të lëndëve në prokurori, bazuar në kreun XIV të 

KPK-së”. 

Qëllimi i trajnimit ishte vlerësimi i zbatimit të 

kërkesave që dalin nga Strategjia për reduktimin 

e numrit të lëndëve, paraqitja e të dhënave të 

shkallës së përdorimit të procedurave alternative 

si dhe eliminimi i vështirësive gjatë zbatimit të 

procedurave alternative nga ana e prokurorive në 

nivel të vendit. 

Rëndësi e veçantë në trajnim ju kushtua pe-

zullimit të përkohshëm të procedurës sipas nenit 

230 të KPP, kushtet kur ndjekja nuk është e 

detyrueshme sipas nenit 231 të KPP, procedura e 

ndërmjetësimit sipas nenit 232 të KPP, negocimi 

i marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë sipas ne-

nit 233 të KPP, si dhe përcaktimi dhe përkush-

timi ndaj lëndëve me prioritet. 

Përfitues të trajnimit ishin 11 prokurorë nga Pro-

kuroria Themelore e Mitrovicës, Gjilanit dhe 

Ferizajt si dhe Menaxheri i zyrës për trajnime në 

KPK. 
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SHTATOR, NR. 8 

Sanksionet penale në fushën e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale  

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 22 shtator 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

në bashkëpunim me EUIPR ka realizuar trajni-

min me temë “Sanksionet penale në fushën e të 

Drejtave të Pronësisë Intelektuale”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte informimi i  

gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur me sanksionet 

penale të përcaktuara në legjislacionin vendor 

dhe të BE-së në fushën e të Drejtave të Pronësisë 

Intelektuale (DPI) e po ashtu informimi me prak-

tikën e shteteve anëtare të BE-së për këtë fushë. 

Në këtë trajnim prezantoi një eksperte ndërk-

ombëtare e cila trajtoi dispozitat penale në Ru-

mani në lidhje me të drejtat e pronësisë intel-

ektuale. Duke theksuar që aplikimi i të Drejtave 

të Pronësisë Intelektuale-DPI është shumë i 

rëndësishëm për një sistem efiçient të mbrojtjes 

së pronësisë intelektuale. Po ashtu u elaboruan 

edhe shkathtësitë dhe ekspertiza për identif-

ikimin e veprave penale në fushën e Pronësisë 

Intelektuale. 

Trajnimi u zhvillua përmes diskutimeve për sfi-

dat dhe problemet të cilat pjesëmarrësit i hasin 

në praktikën gjyqësore. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë, prokuro-

rë e bashkëpunëtor profesional të nivelit 

themelor, përfaqësues nga Policia e Kosovës dhe 

përfaqësues nga Dogana e Kosovës. 
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SHTATOR, NR. 8 

Strategjia për reduktimin e numrit të lëndëve në prokurori, bazuar 
në kreun XIV të KPK-së  

Trajnim Regjional (Prizren, Gjakovë dhe Pejë-grupi II) 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 23 shtator 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

në bashkëpunim me Këshillin Prokurorial të Ko-

sovës të mbështetur nga OSBE, realizoi trajni-

min me temë “Strategjia për reduktimin e numrit 

të lëndëve në prokurori, bazuar në kreun XIV të 

KPK-së”. 

Qëllimi i trajnimi ishte vlerësimi i zbatimit të 

kërkesave që dalin nga Strategjia për reduktimin 

e numrit të lëndëve, paraqitja e të dhënave të 

shkallës së përdorimit të procedurave alternative 

si dhe eliminimi i vështirësive gjatë zbatimit të 

procedurave alternative nga ana e prokurorive në 

nivel të vendit. 

Në trajnim rëndësi ju kushtua edhe pezullimit të 

përkohshëm të procedurës sipas nenit 230 të 

KPP, kushtet kur ndjekja nuk është e detyruesh-

me sipas nenit 231 të KPP, procedura e 

ndërmjetësimit sipas nenit 232 të KPP, negocimi 

i marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë sipas ne-

nit 233 të KPP, si dhe përcaktimi dhe përkush-

timi ndaj lëndëve me prioritet. 

Përfitues të trajnimit ishin 14 prokurorë nga Pro-

kuroria Themelore e Prizrenit, Gjakovës dhe Pe-

jës.  
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SHTATOR, NR. 8 

Strategjia për reduktimin e numrit të lëndëve në prokurori, bazuar 
në kreun XIV të KPK-së 

Trajnim Regjional (Gjilan, Ferizaj dhe Mitrovicë-grupi II) 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 28 shtator 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

në bashkëpunim me Këshillin Prokurorial të Ko-

sovës të mbështetur nga OSBE, realizoi trajni-

min me temë “Strategjia për reduktimin e numrit 

të lëndëve në prokurori, bazuar në kreun XIV të 

KPK-së”. 

Qëllimi i trajnimi ishte vlerësimi i zbatimit të 

kërkesave që dalin nga Strategjia për reduktimin 

e numrit të lëndëve në prokurori, paraqitja e të 

dhënave të shkallës së përdorimit të procedurave 

alternative si dhe eliminimi i vështirësive gjatë 

zbatimit të procedurave alternative nga ana e 

prokurorive në nivel të vendit. 

Në trajnim rëndësi ju kushtua edhe pezullimit të 

përkohshëm të procedurës sipas nenit 230 të 

KPP, kushtet kur ndjekja nuk është e detyruesh-

me sipas nenit 231 të KPP, procedura e 

ndërmjetësimit sipas nenit 232 të KPP, negocimi 

i marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë sipas ne-

nit 233 të KPP, si dhe përcaktimi dhe përkush-

timi ndaj lëndëve me prioritet. 

Përfitues të trajnimit ishin 13 prokurorë nga Pro-

kuroria Themelore e Gjilanit, Ferizajit dhe Mi-

trovicës. 
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SHTATOR, NR. 8 

Mbrojtja në punë dhe kompensimi i dëmit të shkaktuar në punë 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 30 shtator 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

në kuadër të trajnimeve në PTV, ka realizuar tra-

jnimin me temë “Mbrojtja në punë dhe kompen-

simi i dëmit të shkaktuar në punë”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive 

të pjesëmarrësve me legjislacionin e zbatueshëm 

në rastet e aksidenteve në punë apo sëmundjeve 

profesionale. 

Fillimisht në këtë trajnim u trajtuan të drejtat e 

punëmarrësve dhe përgjegjësitë e punëdhënësit 

në rastet e aksidenteve në punë apo sëmundjeve 

profesionale. Në veçanti u diskutua për ligjet 

materiale, përfshirë këtu edhe kontratën kolek-

tive dhe aktet e brendshme të personit juridik të 

cilat janë të zbatueshme në rastet e aksidenteve 

në punë apo sëmundjeve profesionale. 

Në pjesën e pasdites u diskutua për kompensi-

min e shpenzimeve të mjekimit dhe rehabilitimit 

si dhe kompensimin e dëmit në rastet e aksiden-

teve në punë apo sëmundjeve profesionale duke 

elaboruar sigurimin e kushteve të nevojshme për 

mbrojtje në punë. 

Gjatë këtij trajnimi u përdoren metoda të 

kombinuara të shpjegimit duke përfshirë shpje-

gime teorike dhe praktike të përcjella me shem-

buj nga praktika gjyqësore. 

Përfitues  në këtë trajnim ishin gjyqtarë të nivelit 

themelor nga të gjitha regjionet e Kosovës. 
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SHTATOR, NR. 8 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 21-22 shtator 2015, Instituti Gjyqësor i Ko-

sovës në mbështetje të Programit të Kombeve të 

Bashkuara për Zhvillim-UNDP, ka realizuar 

“Punëtori me Trajnuesit e IGJK-së për zbatimin 

e agjendave të trajnimeve për periudhën tetor – 

dhjetor 2015”. 

Punëtoria kishte për qëllim që trajnuesit të 

hartojnë agjendat e trajnimeve ku janë angazhuar 

si trajnues dhe të plotësojnë formularët për zba-

tim të trajnimeve, që përmban Plani i Zbatimit të 

Trajnimeve, si dhe çështje tjera që lidhen me 

zbatimin e programit të trajnimeve për periudhën 

tetor – dhjetor 2015. 

Fillimisht në këtë punëtori u elaborua doracaku 

për trajnues, në drejtim të rifreskimit të përmba-

jtjes dhe rregullave që përmban ky doracak, me 

qëllim të zbatimit të drejtë gjatë përgatitjes dhe 

realizimit të trajnimeve të organizuara në IGJK. 

Faza tjetër e kësaj punëtorie u fokusua në hartim 

të agjendave dhe plotësimin e formularëve për 

zbatim të trajnimeve, me          ç ‘rast trajnuesit u 

ndan në grupe punuese, varësisht nga angazhimi 

i tyre në trajnimin konkret. 

Krahas kësaj, trajnuesit gjithashtu u koordinuan 

për temat që secili bashkë-trajnues do të mbulojë 

dhe materialet të cilat do të prezantohen gjatë 

trajnimeve. 

Pjesëmarrës në këtë punëtori ishin trajnuesit e 

IGJK-së që janë caktuar të mbajnë trajnime në 

periudhën tetor-dhjetor 2015. 

 

Punëtori me Trajnuesit e IGJK-së për zbatimin e trajnimeve për 

periudhën tetor – dhjetor 2015 

Aktivitetet tjera 




