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DHJETOR, NR.11 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 01 dhjetor 2015, IGJK në bashkëpunim me 

CLE-USAID ka realizuar trajnimin me temë 

“Procedura përmbarimore ndaj subjekteve treg-

tare”, që hynë në kuadër të Programit të Special-

izuar të trajnimeve për të Drejtën Komerciale. 

Ky trajnim kishte për synim të kontribuoj në 

avancimin e njohurive dhe shkathtësive të 

pjesëmarrësve në zbatimin e drejtë të dispozitave 

ligjore që rregullojnë këtë materie, në identif-

ikimin dhe trajtimin e dilemave që janë duke u 

hasur në praktikën aktuale gjyqësore në proce-

durën e përmbarimit, të cilat janë shfaqur me 

rrethanat e reja ligjore të krijuara pas hyrjes në 

fuqi të Ligjit të ri për Procedurën Përmbarimore. 

Në kuadër të këtij trajnimi u elaborua baza ju-

ridike për caktimin e përmbarimit, veprimet dhe 

objekti i përmbarimit, kompetencat e përmba-

ruesve privat dhe gjykatës në procedurat e përm-

barimit, llojet e dokumenteve përmbarimore dhe 

dokumenteve të besueshme si dhe shtyrja, pe-

zullimi, ndërprerja dhe përfundimi i procedurës 

përmbarimore në pjesën e shoqërive tregtare. Në 

kontekst të kësaj u trajtua përmbarimi në të hol-

la, përmbarimi në sende të luajtshme dhe të palu-

ajtshme, si dhe përmbarimi në të ardhura të 

përhershme në të holla dhe përmes llogarisë. 

Gjithashtu, u diskutua lidhur me mjetet juridike 

kundër vendimeve dhe veprimeve ekzekutive të 

përmbaruesve privat, garancitë për prapësim 

kundër vendimit për caktim të përmbarimit sipas 

dokumentit të besueshëm dhe ankesa kundër 

parregullsive me rastin e kryerjes së përmbarim-

it. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë nga 

Gjykata Supreme e Kosovës, gjyqtarë pranë 

Gjykatës së Apelit - Departamenti për Çështje 

Ekonomike dhe Divizioni Civil, si dhe gjyqtarë 

nga Gjykata Themelore Prishtinë - Departamenti 

për Çështje Ekonomike dhe Departamenti për 

Çështje Administrative.  

Procedura përmbarimore ndaj subjekteve tregtare 

Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) 
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DHJETOR, NR.11 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 02 dhjetor 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

në kuadër të Programit të Trajnimeve të Va-

zhdueshme (PTV), në bashkëpunim me projektin 

e BE-së “Mbështetje për Agjencionin për Ad-

ministrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të 

Konfiskuara”, ka realizuar trajnimin me temë 

“Vendimi para-final për shitjen e aseteve të kon-

fiskuara që janë subjekt për konfiskim”. 

Ky trajnim kishte për qëllim avancimin e shkath-

tësive profesionale të prokurorëve lidhur me 

kërkesën e tyre për shitje të aseteve të kon-

fiskuara që janë subjekt i konfiskimit para 

urdhrit përfundimtar për konfiskim, të vlerësojnë 

rastet kur duhet të kërkojnë shitjen, dhe të 

familjarizohen  me manualin udhëzues të përgat-

itur për prokurorë.  

Gjatë këtij trajnimi prezantoj një prokuror nga 

Mbretëria e Bashkuar, i cili kishte bërë një ana-

lizë rreth legjislacionit të disponueshëm vendor 

për konfiskimin në Kosovë duke e krahasuar me 

atë të BE-së. Ai bashkërisht me prokurorët dhe 

gjyqtarët vendor, trajtuan rrugët më efikase 

drejtë konfiskimit, fazat për një proces kon-

fiskimi të efektshëm, masat e përkohshme për 

sigurimin e pasurisë dhe shitjes së pronës para 

konfiskimit, sekuestrimi i përkohshëm si baza 

dhe llojet për shitjen e pasurive së sekuestruara.  

Në kuadër të këtij trajnimi po ashtu u shtjellua 

konfiskimi, provat në gjykim, dhe urdhri i 

gjykatës për konfiskim pas gjykimit përfundim-

tar.  

Trajnimi u zhvillua në formatin e diskutimeve 

interaktive, u ngritën dilema dhe u paraqitën sfi-

dat në praktikën gjyqësore aktuale. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe pro-

kurorë të nivelit themelor, zyrtarë nga Agjen-

cioni për Administrimin e Pasurive të Sekues-

truara dhe të Konfiskuara si dhe zyrtarë nga Zyra 

e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimit 

ekonomik. 

Vendimi para-final për shitjen e aseteve të konfiskuara që janë 
subjekt për konfiskim 
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DHJETOR, NR.11 

Dënimet alternative dhe plotësuese 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 03 dhjetor 2015, në kuadër të Programit të 

Trajnimeve të Vazhdueshme (PTV), IGJK ka 

realizuar trajnimin me temë “Dënimet alternative 

dhe plotësuese”. 

Trajnimi kishte për qëllim zgjerimin e njohurive 

teorike dhe praktike lidhur me vlerësimin e 

drejtë të rrethanave ligjore si dhe interpretimin 

dhe zbatimin e drejtë të dispozitave të Kodit Pe-

nal për shqiptimin e këtyre sanksioneve penale. 

Fillimisht në këtë trajnim u elaboruan dënimet 

alternative, llojet, kushtet dhe rrethanat që duhet 

marr parasysh për shqiptimin e tyre, si dhe 

efektet pozitive të zbatimit efikas të këtyre dëni-

meve.  

Me theks të posaçëm u diskutua lidhur me dëni-

min me kusht, kushtet e parapara ligjore për cak-

timin e tij, si dhe revokimi e afatet për revokimin 

e këtij dënimi. Gjithashtu u shtjelluan edhe 

gjysmëliria dhe urdhri për punë në dobi të 

përgjithshme, si lloje të dënimeve alternative. 

Më pas, u trajtuan dhe dënimet plotësuese si llo-

je të posaçme të sanksioneve penale, llojet dhe 

kushtet për shqiptimin e tyre si dhe pikat e për-

bashkëta dhe dalluese mes dënimeve kryesore, 

alternative dhe plotësuese. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e 

gjykatave themelore nga regjione të ndryshme. 
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DHJETOR, NR.11 

Mbrojtja dhe promovimi i diversitetit, tolerancës dhe barazisë në 
kontekst të legjislacionit mbi mos-diskriminimin 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 07 dhjetor 2015, Instituti Gjyqësor i Koso-

vës, në bashkëpunim me projektin “Normally 

Different”, ka realizuar trajnimin për prokurorë 

me temë “Mbrojtja dhe promovimi i diversitetit, 

tolerancës dhe barazisë në kontekst të 

legjislacionit mbi mos-diskriminimin”. 

Trajnimi u realizua me qëllim që të kontribuoj në 

zgjerimin e njohurive të prokurorëve 

pjesëmarrës mbi diversitetin, tolerancën dhe 

barazinë si dhe në avancimin e shkathtësive 

praktike lidhur me zbërthimin dhe zbatimin e 

mirëfilltë të legjislacionit për trajtim të barabartë 

të komunitetit LGBT. 

Në kuadër të këtij trajnimi u elaborua korniza 

ligjore vendore dhe ndërkombëtare, parimi i tra-

jtimit të barabartë, konceptet kyçe të dis-

kriminimit, kategoritë e diskriminimit, si dhe 

fushat me të prekura nga kjo dukuri.  

Po ashtu u realizuan aktivitete ndërgjegjësimi 

për diversitet, paragjykime, mos-diskriminim 

dhe barazi. Në kuadër të trajnimit u zhvilluan 

ushtrime të ndryshme si loja e emrit, biografia 

vizuele etj.  

Gjithashtu pjesëmarrësit u njohën me raste nga 

praktika e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut, të cilat u elaboruan nga një ekspert 

ndërkombëtar i angazhuar në këtë trajnim. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin prokurorët e nive-

lit themelor. 
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DHJETOR, NR.11 

Mbrojtja dhe promovimi i diversitetit, tolerancës dhe barazisë në 
kontekst të legjislacionit mbi mos diskriminimin 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 8 dhjetor 2015,  Instituti Gjyqësor i Kosovës 

në kuadër të trajnimeve të vazhdueshme,  në 

bashkëpunim me projektin “Normally Different” 

ka realizuar trajnimin me temën “Mbrojtja dhe 

promovimi i diversitetit, tolerancës dhe barazisë 

në kontekst të legjislacionit mbi mos diskrimini-

min”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte ndërgjegjësimi i 

prokurorëve për barazinë gjinore dhe mos dis-

kriminimin. 

Fillimisht në ketë trajnim u elaboruan dis-

kriminimi, konceptet kyçe të diskriminimit, 

barazia gjinore dhe mos diskriminimi,  proce-

dura e diskriminimit  për barrën e provës, ap-

likim i  Ligjit kundër Diskriminimit, Ligji për 

Mbrojtjen e Barazisë Gjinore. Po ashtu gjatë tra-

jnimit u diskutua për vështirësitë në aplikimin e 

këtyre ligjeve në Kosovë.    

Përfitues të këtij trajnimi ishin prokurorë të nive-

lit themelor nga të gjitha regjionet e Kosovës. 

Integriteti në gjyqësor si kusht për fitimin e besimit të publikut 

Më 08 dhjetor 2015, në kuadër të PTV-së, Insti-

tuti Gjyqësor i Kosovës ka realizuar trajnimin 

me temë “Integriteti në gjyqësor si kusht për fiti-

min e besimit të publikut”. 

Ky trajnim kishte për qëllim avancimin e njo-

hurive lidhur me sjelljen etike profesionale të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve si në punën e tyre 

ashtu edhe në jetën jashtë saj në drejtim të 

ngritjes së besimit të publikut në institucionet 

gjyqësore. 

Punimet në këtë trajnim u fokusuan kryesisht në 

elaborimin e normave të zbatueshme etike dhe 

normave tjera të mirësjelljes, rëndësisë së profe-

sionalizmit, integritetit dhe dinjitetit moral, 

parimit të pavarësisë dhe paanësisë si dhe 

faktorëve që ndikojnë në cenimin e këtyre pari-

meve.  

Gjithashtu në kuadër të këtij trajnimi u trajtuan 

edhe sjellja jo profesionale dhe personale që zbe-

hin besimin e publikut siç janë: konflikti i in-

teresit, ndikimet e brendshme dhe të jashtme si 

dhe veprimtaritë jo gjyqësore me theks në 

pavarësinë financiare. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e nivelit 

themelor. 
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DHJETOR, NR.11 

Program i Specializuar Trajnimi për zhvillimin e kapaciteteve në 
luftën kundër korrupsionit - Sesioni III 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 10-11 dhjetor 2015, IGK ka realizuar sesion-

in III të programit trajnues “Program i Speciali-

zuar Trajnimi për zhvillimin e kapaciteteve në 

luftën kundër korrupsionit”. 

 

Synimi i këtij sesioni trajnues konsistonte në 

ngritjen e kapaciteteve profesionale të 

pjesëmarrësve në zbatimin e drejtë dhe efikas të 

legjislacionit kundër korrupsionit përfshirë atë 

vendor dhe ndërkombëtar, dhe ofrimin e njo-

hurive rreth fenomenologjisë së paraqitjes së 

formave të korrupsionit zyrtar, në drejtim të or-

ganizimit të një lufte të suksesshme kundër kësaj 

dukurie e cila vlerësohet si një kërcënim për 

sundimin e ligjit dhe zhvillimin ekonomik. 

Fillimisht në këtë trajnim u elaboruan fazat e 

përgatitjes dhe gjykimit të rastit penal të korrup-

sionit, kualifikimi i këtyre veprave, pasojat e 

korrupsionit, ndërlidhshmëria e korrupsionit me 

pastrimin e parave dhe ndikimin e këtij fenomeni 

në të drejtat dhe liritë e njeriut. Në kontekst të 

kësaj, më tej u trajtuan përgatitja dhe prezantimi 

i shkresave lidhur me masat e fshehta teknike të 

vëzhgimit dhe hetimit, lidhur me dëshmitarët e 

mbrojtur dhe bashkëpunues si dhe përgatitja dhe 

prezantimi i shkresave në shqyrtimin gjyqësor.  

Ky ishte sesioni i fundit i këtij programi trajnues 

i cili ishte paraparë të realizohej gjatë vitit 2015. 

Përfitues të këtij sesioni trajnimi ishin gjyqtarë 

dhe prokurorë të nivelit themelor, të cilët kanë 

vijuar  sesionin I dhe sesionin II. 
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DHJETOR, NR.11 

Aspektet Civile të Rrëmbimit Ndërkombëtar të Fëmijës 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 10 dhjetor 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

në kuadër të PTV, ka realizuar trajnimin me 

temë “Aspektet Civile të Rrëmbimit Ndërk-

ombëtar të Fëmijës”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte njohja dhe thellimi i 

njohurive të gjyqtarëve me Konventën mbi 

Aspektet Civile të Rrëmbimit Ndërkombëtar të 

Fëmijës si dhe me legjislacionin vendor që rreg-

ullon çështjen e rrëmbimit ndërkombëtar të 

fëmijës dhe procedurën e kthimit sa më të shpe-

jtë të fëmijës në shtetin kërkues si dhe zhvillimi i 

aftësive analitike për zbatimin e ligjit vendor në 

pajtim me standardet ndërkombëtare. 

Në këtë trajnim u  trajtuan çështjet e largimit apo 

mbajtja pa të drejtë e fëmijës, kushtet për tu kon-

sideruar rrëmbim ndërkombëtar i fëmijës, orga-

net kompetente për zhvillimin e procedurës së 

kthimit të fëmijës, roli i Ministrisë së Drejtësisë, 

Policisë së Kosovës, Qendrës për Punë Sociale 

dhe procedura e kthimit vullnetar të fëmijës. 

Në sesionin e pasdites është trajtuar roli i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë sa i përket 

rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës, fillimi i pro-

cedurës gjyqësore para gjykatës kompetente, ma-

sat e përkohshme, rastet kur përjashtohet urdhri 

për kthim dhe ekzekutimi i vendimit për kthimin 

e fëmijës. Në pjesën e fundit janë trajtuar masat 

e përkohshme të cilat mund të lëshohen me 

qëllim të sigurimit të kthimit të fëmijës si dhe 

rastet kur gjykata mund të refuzoj kthimin e 

fëmijës në shtetin kërkues. 

Gjatë këtij trajnimi u aplikuan metoda të 

shpjegimit të pjesshëm teorik duke u bazuar në 

raste me shembuj konkret, diskutime dhe debat 

interaktiv, komente, shënime, shembuj praktik 

mbi parimet dhe rregullat kryesore të Konventës 

së Hagës mbi Aspektet Civile të Rrëmbimit 

Ndërkombëtar të Fëmijës dhe të Ligjit për 

Aspektet Civile të Rrëmbimit Ndërkombëtar të 

Fëmijës të Kosovës, për çështjet që kanë të bëjnë 

me kthimin e fëmijës. 

Përfitues në këtë trajnim ishin gjyqtarë të depar-

tamenteve të përgjithshme (divizioneve civile 

dhe penal) të Gjykatave Themelore dhe prokuro-

rë të Departamentit për të Mitur nga Prokuroritë 

Themelore. 
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DHJETOR, NR.11 

Zbatimi i Ligjit për tatimin në pronën e paluajtshme 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 14 dhjetor 2015, në kuadër të trajnimeve të 

vazhdueshme, Instituti Gjyqësor i Kosovës ka 

realizuar trajnim me temë “Zbatimi i Ligjit për 

tatimin në pronën e paluajtshme”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte ngritja e shkath-

tësive teorike dhe praktike në zbatimin e drejtë të 

këtij ligji, dhe trajtimin e dilemave dhe 

vështirësive që hasen rreth aplikimit të tij në 

praktikë.  

Punimet në këtë trajnim u fokusuan në elabori-

min e normave që rregullojnë objektin e tatimit 

në pronë dhe tatimpaguesit, arkëtimin e detyruar 

të tatimit, dënimet dhe kamatat si masa 

sanksionuese për mos përmbushjen e detyrimit të 

tatimit, si  dhe ankesat administrative lidhur me 

faturat e tatimit në pronën e paluajtshme. Në 

kontekst të kësaj, u trajtuan vendimet lidhur me 

këto ankesa dhe afatet ligjore për paraqitjen e 

tyre.  

Gjatë këtij trajnimi u aplikuan metodat e 

kombinuara e shpjegimit, me ligjërime teorike 

dhe raste nga praktika aktuale gjyqësore, ku 

pjesëmarrësit kishin mundësinë e bash-

këbisedimit dhe ngritjes së dilemave që hasin në 

zbatimin e drejtë dhe efikas të Ligjit për Tatimin 

në Pronën e Paluajtshme. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e nivelit 

themelor. 
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DHJETOR, NR.11 

Qasja në dokumente publike: Praktikat vendore dhe standardet e 
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 16 dhjetor 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

në bashkëpunim me Thomson Foundation  ka 

realizuar trajnimin me temë “Qasja në dokumen-

te publike: Praktikat vendore dhe standardet e 

Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”. 

Trajnimi kishte për synim avancimin e njohurive 

të pjesëmarrësve lidhur me bazën ligjore vendore 

dhe ndërkombëtare për qasje në dokumente pub-

like si dhe njohjen me praktikat vendore dhe ato 

ndërkombëtare sa i përket transparencës së in-

stitucioneve publike. 

Fillimisht në këtë trajnim u elaboruan praktikat e 

shoqërisë civile dhe mediave në Kosovë, 

vështirësitë që hasin gazetarët dhe publiku për 

qasje në informata, bazuar në hezitimin e institu-

cioneve për të ofruar qasje në dokumente që 

konsiderohen publike si dhe të drejtat dhe 

përgjegjësitë që parasheh  Ligji për Qasje në 

Dokumente Publike në Kosovë. Në këtë kuadër 

u trajtua forma e parashtrimit të kërkesës dhe 

afatet ligjore për kthim të përgjigjes nga ana e 

institucioneve. 

Më tej, në këtë trajnim u trajtuan standardet dhe 

praktikat e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut për qasje në dokumente publike. Në këtë 

kontekst u prezantuan raste të ndryshme të 

referuara në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut. Pjesëmarrësit u ndanë në grupe punuese 

dhe trajtuan një rast studimor. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë, avokatë, 

anëtarë të Komisionit të Pavarur të Mediave, 

anëtarë të Këshillit të Mediave të Shkruara, 

KIPRED dhe përfaqësues nga BIRN. 
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DHJETOR, NR.11 

Raporti në mes Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe gjykatave të 
rregullta: Juridiksioni Incidental dhe efektet e vendimeve të 

Gjykatës Kushtetuese të Kosovës 

BULETINI JANAR, NR. 1

Më 17 dhjetor 2015, në kuadër të Programit të 

Trajnimeve të Vazhdueshme (PTV), Instituti 

Gjyqësor i Kosovës ka realizuar trajnim me temë 

“Raporti në mes Gjykatës Kushtetuese të Koso-

vës dhe gjykatave të rregullta: Juridiksioni Inci-

dental dhe efektet e vendimeve të Gjykatës 

Kushtetuese të Kosovës”. 

Ky trajnim u realizua me qëllim të zgjerimit të 

njohurive të pjesëmarrësve lidhur me ju-

ridiksionin incidental të Gjykatës Kushtetuese, 

raportin në mes të Gjykatës Kushtetuese të Ko-

sovës dhe gjykatave të rregullta si dhe efektet 

juridike të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese të 

Kosovës. 

Në kuadër të këtij trajnimi, fillimisht u pasqyrua 

organizimi dhe fushëveprimi i Gjykatës 

Kushtetuese, modeli dhe juridiksioni i saj. Më 

tej, u elaborua kontrolli incidental i kushtetut-

shmërisë në raport me legjislativin dhe 

gjyqësorin, dhe procedura e  parashtrimit të 

kërkesës për kontrollin incidental në Gjykatën 

Kushtetuese si organ kryesor për kontrollin 

kushtetues.  

Gjithashtu u trajtua raporti mes Gjykatës 

Kushtetuese me gjykata e rregullta, ndarja e ku-

firit mes juridiksionit me Gjykatën Supreme të 

Kosovës dhe tërheqja e paraleles në mes të ju-

ridiksionit kushtetues dhe atij të rregullt 

gjyqësor. Në pjesën e fundit të këtij trajnimi u 

elaboruan vendimet e Gjykatës Kushtetuese, llo-

jet dhe efekti juridik i tyre për gjyqësorin dhe të 

gjithë personat dhe institucionet e Republikës së 

Kosovës. 

Trajnimi u zhvillua në formë interaktive, me 

diskutime rreth dilemave për temat në fokus të 

trajnimit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

gjykatave themelore. 
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Më 18 dhjetor 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

në bashkëpunim me CLE-USAID ka realizuar 

trajnimin me temë “Biznesi, kreditë dhe institu-

cionet financiare”, që hynë në kuadër të Pro-

gramit të Specializuar të trajnimeve për të 

Drejtën Komerciale. 

 

Ky trajnim synonte zgjerimin e njohurive të 

gjyqtarëve për sistemin dhe veprimtarinë e in-

stitucioneve financiare në Kosovë, në drejtim të 

trajtimit me sukses të çështjeve që ndërlidhen me 

kreditë dhe shërbimet bankare në Kosovë. 

Fillimisht në këtë trajnim u elaborua sistemi 

bankar dhe korniza ligjore për shërbime bankare 

për kreditë, struktura e përgjithshme e sistemit 

bankar dhe rregullimi i bankave dhe institucion-

eve tjera kredituese nga Banka Qendrore.  

Gjithashtu u diskutua për subjektet kryesore në 

sistemin bankar, bizneset si kredi marrës dhe 

karakteristikat e kredive për bizneset, llojet e 

kredive, struktura e marrëveshjes për këto kredi 

dhe likuidimi e paaftësia për të paguar. Po ashtu 

shkurtimisht u trajtuan dhe Ligji për Hipotekat 

dhe Ligji për Shpëlarjen e Parave. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e 

Gjykatës Supreme të Kosovës, Gjykata e Apelit - 

Departamenti për Çështje Ekonomike dhe 

gjyqtarët nga Gjykata Themelore Prishtinë - De-

partamenti për Çështje Administrative. 
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Me 02 dhjetor 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

në mbështetje të UNDP-së, realizoi ceremoninë 

e promovimit të revistës juridike shkencore 

“Opinio Juris”. 

Të pranishmeve në këtë  ceremoni iu drejtuan, 

U. D Drejtor i Institutit Gjyqësor të Kosovës, z. 

Besim Morina, z. Fejzullah Hasani, Kryetar i 

Gjykatës Supreme të Kosovës, njëherit edhe 

anëtarë i Këshillit të Redaksisë së Institutit 

Gjyqësor të Kosovës znj. Virgjina Dumnica, 

përfaqësuese e UNDP-së si dhe në emër të auto-

rëve të punimeve të kësaj reviste, z. Agim Mali-

qi, gjyqtar në Gjykatën Themelore në Ferizaj.  

U.D Drejtor i IGJK-së z. Besim Morina në fjalën 

e tij mes tjerash theksoj “Se kjo revistë i shtohet 

literaturës juridike dhe do të jetë mbështetëse në 

punën profesionale të gjyqtarëve, prokurorëve 

dhe profesionistëve tjerë ligjor.”  

znj. Virgjina Dumnica, në fjalën e saj mes tje-

rash theksoi se “Bashkëpunimi i UNDP-së me 

Institutin Gjyqësor të Kosovës ka dhënë va-

zhdimisht rezultate dhe publikimi i kësaj reviste 

është një nga sukseset që po arrin IGJK.   

Ndërsa, z. Fejzullah Hasani, theksoi se 

“Rëndësia e kësaj reviste përveç se ofrimit të 

mbështetjes profesionale për gjyqtarët, prokuro-

rët dhe profesionistët tjerë ligjor në Kosovë, do 

mundohet të nxisë dhe të mbështesë mendimin 

kritik ligjor në fusha të ndryshme të së drejtës, 

kryesisht mes studiuesve tanë, të nxisë studimin 

e pavarur dhe kritik në fushën e drejtësisë si dhe 

studimet ndërdisiplinore lidhur me këtë fushë. 

Për këtë qëllim Këshilli Redaktues i revistës 

inkurajon paraqitjen e punimeve në fushën e 

drejtësisë nga studiues dhe praktikues të ligjit si 

dhe individë nga disiplina të tjera.  

Në emër të autorëve të punimeve në revistën 

“Opinio Juris” z. Agim Maliqi  falënderoi Insti-

tutin Gjyqësor të Kosovës për mundësinë e 

dhënë që rezultatet e hulumtimeve gjate punës 

praktike në gjykata dhe prokurori ti shprehin 

përmes kësaj reviste.  

Në këtë ceremoni morën pjesë kryetarë të 

gjykatave, kryeprokuror të prokurorive, profesor 

universitar, përfaqësues të institucioneve të 

drejtësisë si dhe gjyqtarë dhe prokurorë tjerë nga 

Gjykatat dhe Prokuroritë e Kosovës. 

Ceremonia e promovimit të revistës Opinio Juris 

Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime 
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Me 3-5 dhjetor 2015, Instituti Gjyqësor i Koso-

vës në mbështetje të UNICEF, realizoi 

punëtorinë e dytë për zhvillimin e kursit 

Drejtësia për Fëmijë për platformën e mësimit në 

distancë/e-learning. 

Qëllimi i punëtorisë ishte që pjesëmarrësit të va-

zhdojnë me përshtatjen e materialit trajnues në 

pajtim me shabllonet e platformës ILIAS. 

Gjatë punëtorisë pjesëmarrësit të ndarë në grupe 

vazhduan me rishikimin, zhvillimin, dhe 

përshtatjen e materialit trajnues në pajtim me 

kërkesat dhe standardet e platformës së mësimit 

në distancë.  Gjithashtu ditën e fundit të kësaj 

punëtorie stafi përgjegjës i IGJK-së, ka filluar të 

vendos në platformën e mësimit në distancë ma-

terialet trajnuese të përgatitura nga trajnuesit gja-

të dy tryezave të punës.  

Pjesëmarrës në punëtori ishin gjyqtarët dhe pro-

kurorët nga Gjykata dhe Prokuroria Themelore 

dhe e Apelit, njëkohësisht autorë të modulit 

Drejtësia për Fëmijë. 

Punëtori për zhvillim të kursit Drejtësia për Fëmijë për platformën e 

mësimit në distancë  

E-learning 

Aktivitetet Tjera 
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Me 23 dhjetor 2015, IGJK ka realizuar takimin e 

radhës me Kryetarë të Gjykatave dhe Kryepro-

kurorë të Prokurorive të Shtetit, ku janë diskutu-

ar aspekte të ndryshme rreth trajnimit të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve gjatë vitit 2015 si 

dhe përgatitjet për trajnimet në vitin 2016. 

Në këtë takim, Kryetari i Këshillit Drejtues të 

IGJK-së z. Ymer Hoxha dhe U.D. Drejtor i IGJK

-së, z. Besim Morina i njoftuan kryetarët dhe 

kryeprokurorët me Programin e Trajnimeve për 

vitin 2016, i cili përmban përshkrimin e secilit 

aktivitet që IGJK do të realizoj për vitin 2016, 

përfshirë dhe formularin e aplikimit nga ana e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve për trajnimet ku ata 

dëshirojnë të ndjekin deri në muajin korrik, ku 

edhe u prezantua afati kohor i aplikimit për tra-

jnime.  

Po ashtu u diskutua edhe për nevojat për trajnim 

dhe koordinim të pjesëmarrjes në trajnime si dhe 

sfidat rreth këtij procesi. 

Pjesëmarrësit e këtij takimi vlerësuan lartë punën 

dhe kontributin e IGJK-së në ngritjen e profe-

sionalizmit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe 

shprehen gatishmërinë e tyre për angazhim më të 

madh në procesin e vlerësimit të nevojave dhe 

ngritjes së pjesëmarrjes në trajnime, me theks të 

veçantë koordinimin për pjesëmarrje në trajnime. 

Në fund të takimit përmes kryetarëve dhe 

kryeprokurorëve, të gjithë gjyqtarëve dhe proku-

rorëve iu dërgua Programi i Trajnimeve për vitin 

2016 si dhe materiale tjera mbështetëse për mba-

rëvajtjen e trajnimeve. 

Në këtë takim morën pjesë Kryetar të Gjykatave, 

Kryeprokurorë të Prokurorive Shtetit si dhe 

Drejtori i Njësitit për Vlerësimin e Performancës 

së Prokurorive. 

Takim Koordinues me Kryetarë të Gjykatave dhe Kryeprokurorë të 

Prokurorive të Shtetit 
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Në kuadër të bashkëpunimit me institucionet ar-

simit të latë në Kosovë, me datë 30 dhjetor 2015 

Instituti Gjyqësor i Kosovës ka nënshkruar 

marrëveshjen e bashkëpunimit me Kolegjin 

AAB. 

Në fokus të këtij bashkëpunimi është realizimi i 

programit të praktikës për studentët e Fakultetit 

Juridik të këtij kolegji, të cilët do të kenë 

mundësi të mësojnë për së afërmi rreth punës së 

IGJK-së, të njihen me funksionimin e sistemit 

gjyqësor dhe prokurorial si dhe të përfitojnë njo-

huri nga pjesëmarrja në aktivitetet e IGJK-së. 

Nëpërmjet kësaj marrëveshje krijohet mundësia 

e bashkëpunimit edhe në fusha tjera të interesit 

të përbashkët, në zhvillimin e programeve të 

shkëmbimit në drejtim të ngritjes së kapaciteteve 

profesionale të profesionistëve të drejtësisë. 

Me këtë rast u konstatua nga të dyja palët se 

nënshkrimi i kësaj marrëveshje do të fuqizojë 

dhe do të zgjerojë fushat e bashkëpunimit 

ndërmjet dy institucioneve dhe se rezultatet do të 

jenë më të larta në arritjen e misionit për ngritje 

të kapaciteteve profesionale të studentëve si po-

tencial i ardhshëm për gjyqësorin në vend. 

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes të IGJK dhe 

Kolegjit AAB 
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Nga data 19 deri më 22 nëntor 2015, IGJK ka 

realizuar një punëtori për “Hartimin e Programit 

të punës për vitin 2016”. 

Në fokus të kësaj punëtorie ishte përcaktimi i 

objektivave strategjike për vitin 2016, përcaktimi 

i indikatorëve, identifikimi i rreziqeve të 

mundshme dhe hartimi i programit vjetor të 

punës, planit për zbatimin e programit dhe pro-

gramin trajnues. Pas analizimit dhe diskutimeve, 

grupi punues ka përcaktuar strukturën dhe objek-

tivat e secilit program, prioritet për periudhën një 

(1) vjeçare dhe ka përgatitur draftin e parë të tij. 

Struktura e programit të punës për vitin 2016 

përfshinë misionin dhe vizonin e IGJK-së, ob-

jektivat strategjike, programin e trajnimeve duke 

përfshirë programin e trajnimit të vazhdueshëm, 

programin e trajnimit fillestar, trajnimet për 

avancim, programin për hulumtime dhe publiki-

me, kurset për administrimin e gjykatës dhe pro-

kurorisë, kurset trajnuese për profesionistë të 

tjerë, trajnimi për trajnues, mësimin në distancë, 

administratatën, financat dhe infrastrukturën e 

IGJK-së, programet e përbashkëta me partner 

strategjik dhe plani për zbatimi të programit të 

punës.  

Mbështetur në këtë strukturë dhe prioritete 

strategjike, grupi punues ka hartuar planin e 

punës për vitin 2016, cili do të diskutohet më tej 

edhe në Këshillin Programor dhe do të dërgohet 

për miratim Këshillit Drejtues të IGJK-së. 

Pjesëmarrës ishin: stafi i IGJK-së. 

Punëtori për hartimin e Programit të Punës për vitin 2016 
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Me 23 dhe 24 nëntor 2015, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në mbështetje UNICEF, ka realizuar 

punëtorinë për zhvillimin e kursit Drejtësia për 

Fëmijë për platformën e mësimit në distancë. 

Qëllimi i punëtorisë ishte që pjesëmarrësit të 

njoftohen me platformën e mësimit në distancë,  

mundësitë që i ofron platforma dhe mënyrën e 

funksionimit të saj, të krijojnë llogari për qasje 

në platformë si dhe të njoftohen me shembujt për 

përshtatjen e materialeve që kërkon platforma e 

mësimit në distancë.  

Gjatë kësaj punëtorie pjesëmarrësit të ndarë në 

grupe rishikuan, zhvilluan, përshtaten dhe pre-

zantuan disa nga kapitujt e modulit trajnues në 

pajtim me shabllonet e platformës së mësimit në 

distancë.   

Pjesëmarrës në punëtori ishin gjyqtarët dhe pro-

kurorët nga Gjykata dhe Prokuroria Themelore 

dhe e Apelit autorë të modulit Drejtësia për 

Fëmijë. 

 

 

Punëtori për zhvillim e kursit “Drejtësia për Fëmijë” për plat-
formën e mësimit në distancë  

E-learning 




