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Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme 

Më 02 shkurt 2016, në kuadër të Pro-

gramit të Trajnimeve të Vazhdueshme 

(PTV), IGJK ka realizuar trajnimin me 

temë “Parashkrimi” në fushën penale. 

 

Trajnimi kishte për qëllim avancimin e 

njohurive të pjesëmarrësve lidhur me 

kornizën ligjore vendore dhe ndërk-

ombëtare që rregullon këtë fushë, krijimin 

e një praktike uniforme rreth aplikimit të 

dispozitave të caktuara, për të cilat në 

praktikën gjyqësore janë shfaq dilema, në 

funksion të interpretimit të drejtë të insti-

tutit të parashkrimit, si institut shumë i 

rëndësishëm,  për shkak të peshës dhe 

efektit që ka në drejtësinë penale.   

 

Fillimisht në këtë trajnim, u elaborua nat-

yra juridike e parashkrimit, fillimi, ndalja, 

ndërprerja si dhe kohëzgjatja e parash-

krimit të ndjekjes penale.  

 

Po ashtu, në këtë kuadër u trajtuan afatet 

specifike tek veprat penale për shkak të 

natyrës së tyre dhe mos parashkrimi i kat-

egorisë së caktuar të veprave penale. 

 

Po ashtu në trajnim u elaborua fillimi dhe 

ndërprerja e afateve të parashkrimit të 

ekzekutimit të dënimit, parashkrimin e 

ekzekutimit të dënimeve plotësuese dhe 

masave të trajtimit të detyrueshëm dhe 

ekzekutimit të dënimit në procedurën për 

të mitur si dhe mos zbatueshmëria e pa-

rashkrimit për veprat penale kundër të 

drejtës ndërkombëtare dhe vrasjes së 

rëndë. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë 

dhe prokurorë të nivelit themelor. 
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Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror 

Më 04-05 shkurt 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës me mbështetjen nga UNICEF ka 

realizuar sesionin e parë të Modulit 

Drejtësia për Fëmijë - aspekti civil, me 

temë “Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve 

pa kujdes prindëror”. 

 

Qëllimi i trajtimit të kësaj teme konsiston 

në rëndësinë dhe nevojën e zbatimit të 

drejtë nga ana e gjyqësorit të ligjeve dhe 

akteve tjera normative si dhe  instrumente-

ve ndërkombëtare për çështjet qe i refero-

hen procedurës gjyqësore për dhënien e 

mbrojtjes juridike për të drejtat e fëmijëve 

pa përkujdesje prindërore.  

 

Në kuadër të këtij trajnimi, fillimisht, u 

elaborua adoptimi si formë  e mbrojtjes së 

veçantë të këtyre fëmijëve, nocioni, 

kushtet dhe nevojat për themelimin e 

adoptimit, procedura gjyqësore e 

themelimit të adoptimit si atij vendor po 

ashtu edhe procedura gjyqësore e adopti-

mit me element ndërkombëtar. Në këtë 

kuadër u trajtuan dhe bashkëpunimi i 

gjykatës dhe i organit të kujdestarisë në 

procedurën e adoptimit si dhe vendimet e 

gjykatës për adoptimin. 

Më tej, punimet u fokusuan kryesisht në 

temat lidhur me vendosjen e fëmijës në 

familjen tjetër si formë e organizuar 

shoqërore e përkujdesjes ndaj fëmijëve pa 

kujdes prindëror dhe roli i Qendrës për 

Punë Sociale në këtë aspekt, si në rastet e 

vendosjes së fëmijës në familjen tjetër nga 

ana e prindërve po ashtu dhe në rastet e 

vendosjes së organizuar të fëmijës në 

familjen tjetër. 

 

Gjithashtu, çështje me rëndësi e trajtuar në 

kuadër të këtij trajnimi ishte mënyra dhe 

metodat e komunikimit të gjykatës me 

fëmijët në procedurën gjyqësore me 

qëllim të parapërgatitjes së fëmijës, dhe 

parimi i interesit më të lartë të fëmijës 

 

Kujdestaria si institut me karakter 

shoqëror, organi i kujdestarisë si organ 

kompetent për mbrojtje të drejtave të 

fëmijëve dhe mënyrat e ushtrimit të kuj-

destarisë, ishin temat që po ashtu u shtjell-

uan. Në këtë pjesë po ashtu u diskutua në 

lidhje me ushtrimin, pezullimin, kufizimin 

dhe heqjen e të drejtës prindërore. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë 

pranë gjykatave themelore, bashkëpunëtor 

profesional dhe zyrtarë nga Qendra për 

Punë Sociale në Prizren dhe Qendra për 

Punë Sociale në Suharekë. 
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Burgimi për të mitur 

Më 09 shkurt 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës me mbështetjen e UNICEF-it, ka 

realizuar trajnimin nga fusha e Drejtësisë 

për Fëmijë - aspekti penal me temë 

“Burgimi për të mitur”. 

 

Trajnimi u realizua me qëllim që 

pjesëmarrësve t’iu ofroj njohuritë dhe 

shkathtësitë adekuate në zbatimin e drejtë 

të dispozitave ligjore vendore dhe 

familjarizimi me standardet ndërk-

ombëtare që rrjedhin nga Konventa e 

OKB-së për Drejtat e Fëmijës, në drejtim 

të harmonizimit të praktikës gjyqësore me 

rastin e shqiptimit të burgimit për të mitur 

si sanksioni më i rëndë që shqiptohet ndaj 

të miturit. 

 

Fillimisht në këtë trajnim u elaborua qëlli-

mi i burgimit për të mitur, kushtet për 

shqiptim të tij, kriteret që vlerësohen me 

rastin e shqiptimit të burgut për të mitur si 

dhe kohëzgjatja e burgimit për të mitur.  

 

Në pjesën e pasdites, u shtjellua lirimi me 

kusht nga burgu për të mitur, kriteret për 

lirimin me kusht, paneli për lirim me 

kusht, ekzekutimi i vendimit të panelit për 

lirim me kusht si dhe obligimet e personit 

të liruar me kusht.  

 

Në kuadër të kësaj u trajtuan dhe fillimi 

dhe ndërprerja e afateve të parashkrimit të 

ekzekutimit të dënimit dhe parashkrimi i 

ekzekutimit të burgimit për të mitur. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë 

dhe prokurorë të nivelit themelor. 

 

 

 4 



B
u

le
tin

i S
h
k
u
rt 2

0
1

6 
Bashkë ndërgjyqësia dhe ndërhyrësit në procedurë 

Më 11 shkurt 2016, në kuadër të Pro-

gramit të Trajnimeve të Vazhdueshme 

(PTV), Instituti Gjyqësor i Kosovës ka 

realizuar trajnimin me temë “Bashkë 

ndërgjyqësia dhe ndërhyrësit në proce-

durë”. 

 

Qëllimi dhe rëndësia e këtij trajnimi 

qëndronte në faktin se është vlerësuar e 

nevojshme që gjyqtarët e fushës civile të 

avancojnë njohuritë e tyre për bashkë 

ndërgjyqësinë si institut juridik, i cili në 

praktikë mund të paraqitet në mënyrë 

mjaft komplekse, si dhe njëkohësisht të 

thellojnë njohuritë rreth ndërhyrësve kur 

ata paraqiten në procedurë, në funksion të 

zbatimit të drejtë të procedurës dhe ven-

dosjes në mënyrë meritore.  

 

Fillimisht në kuadër të këtij trajnimi u tra-

jtua bashkë ndërgjyqësia si një element 

procedural mjaft kompleks, mënyra e 

themelimit të bashkë ndërgjyqësisë, llojet 

e bashkë ndërgjyqësisë dhe efektet që kri-

jon secili lloj i bashkëndërgjyqësisë në 

procedurën kontestimore, pozita proce-

durale e bashkëndërgjyqësve, veprimet e 

tyre dhe pasojat të cilat i shkaktojnë ato 

veprime. 

 

Në pjesën e dytë të trajnimit, fokusi 

kryesisht ishte në elaborimin e 

pjesëmarrjes së personave të tretë dhe 

ndërhyrësit në procedurë, llojet e 

ndërhyrësve, kushtet që parasheh LPK për 

lejimin e ndërhyrjes, momenti i ndërhyrjes 

si dhe dallimi mes ndërhyrësit të thjesht 

dhe atij kryesor në procedurë.  

 

Në kuadër të kësaj, u trajtua dhe u disku-

tua rreth efektit të aktgjykimit ndaj bashkë 

ndërgjyqësve dhe ndërhyrësve në proce-

durën kontesmitore. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e 

nivelit themelor si dhe bashkëpunëtorët 

profesional. 
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Shqyrtimi fillestar, Shqyrtimi i dytë dhe Shqyrtimi 

Gjyqësor 

Më 15 shkurt 2015, në kuadër të Pro-

gramit të trajnimeve të Vazhdueshme 

(PTV), Instituti Gjyqësor i Kosovës ka 

realizuar trajnimin “Shqyrtimi Fillestar, 

Shqyrtimi i Dytë dhe Shqyrtimi 

Gjyqësor”.  

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i 

njohurive të pjesëmarrësve lidhur me pro-

cedurën penale që zhvillohet pas ngritjes 

së aktakuzës nga ana e prokurorit dhe 

shtjellimi i dispozitave të KPP- së të cilat 

rregullojnë zhvillimin e shqyrtimit filles-

tar, shqyrtimit të dytë dhe shqyrtimit 

gjyqësor në funksion të zbatimit në 

mënyrë efikase të procedurës në këto faza. 

 

Fillimisht në kuadër të këtij trajnimi u tra-

jtua shqyrtimi fillestar dhe shqyrtimi i dy-

të, afatet e caktimit të shqyrtimit fillestar 

pas pranimit të aktakuzës dhe shqyrtimit 

të dytë, veprimet e kryetarit të trupit 

gjykues apo gjyqtarit të vetëm gjykues 

dhe rrjedha e shqyrtimit fillestar dhe 

shqyrtimit të dytë, pjesëmarrësit në shqyr-

timin fillestar dhe të dytë dhe veprimet 

mes shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të 

dytë.  

Në këtë kuadër u elaboruan kriteret me 

rastin e pranimit të fajësisë, opsionet pas 

pranimit të fajësisë dhe rastet e veçimit të 

procedurës kur ka më shumë të pandehur 

dhe disa prej tyre e pranojnë fajësinë në 

shqyrtimin fillestar e disa të tjerë jo. Më 

tej, u diskutua për kundërshtimin e prov-

ave, përgjigja dhe vendimet në këto 

kundërshtime si dhe kërkesa dhe rrethanat 

e hudhjes së aktakuzës në këtë fazë.  

 

Trajnimi u fokusua edhe në trajtimin e 

shqyrtimit gjyqësor, si një ndër fazat me të 

rëndësishme të procedurës penale, fazat e 

shqyrtimit gjyqësor, detyrat dhe veprimet 

e kryetarit të trupit gjykues apo gjyqtarit 

të vetëm gjykues në shqyrtimin gjyqësor, 

si dhe ndërprerja dhe shtyrja e shqyrtimit 

gjyqësor. Po ashtu u elaborua radha e ad-

ministrimit të provave, marrja në pyetje e 

dëshmitarëve dhe të akuzuarve, si dhe 

afati dhe përfundimi i shqyrtimit gjyqësor. 

 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë 

dhe prokurorë të nivelit themelor. 
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Standardet e GJEDNJ-së sipas nenit 8 të Konventës Evropi-

ane dhe të drejtës për jetë private 

Më 19 shkurt 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në bashkëpunim me Thomson 

Foundation ka realizuar trajnimin me temë 

“Standardet e GJEDNJ-së sipas nenit 8 të 

Konventës Evropiane dhe të drejtës për 

jetë private”. 

 

Ky trajnim kishte për qëllim avancimin e 

njohurive për rregullimin kushtetues dhe 

ligjor për të drejtën e lirisë së shprehjes 

dhe të drejtën për jetë private në Kosovë si 

dhe të kontribuoj në vlerësimin e bal-

ancimit të së drejtës së lirisë së shprehjes 

ndaj së drejtës për liri në jetën private si-

pas praktikës së GJEDNJ-së. 

 

Fillimit në këtë trajnim u elaborua korniza 

ligjore vendore që mbulon këtë fushë si 

dhe praktikat e deritanishme pranë 

Gjykatave në Kosovë për raste të kësaj 

natyre, rrethanat e ndjekjes penale për 

çështjet që prekin të drejtën e privatësisë, 

respektimi i privatësisë në procedurën 

penale si dhe privatësia në institucionet 

korrektuese. 

 

Me tej, u trajtuan standardet dhe praktikat 

e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut me fokus në nenin 10 për të 

drejtën e lirisë së shprehjes dhe nenin 8 

për të drejtën e respektimit të jetës së tij 

private dhe familjare të KEDNJ-së. Në 

këtë kontakst u diskutua për rrethanat e 

caktuara kur e drejta e privatësisë mund të 

kufizojë të drejtën e lirisë së shprehjes si 

dhe balancimi i të drejtës së lirisë së 

shprehjes ndaj së drejtës për liri në jetën 

private ku u elaboruan raste nga praktika e 

GJEDNJ-së.  

 

Në pjesën e fundit të këtij trajnimi, 

pjesëmarrësit u ndanë në grupe punuese 

dhe zhvilluan simulim të gjykimit pranë 

Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut për një rast studimor. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë 

dhe prokurorë të nivelit themelor, zyrtarë 

nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës, avo-

kat, zyrtarë nga Komisioni i Pavarur i Me-

diave, BIRN dhe KDI. 

 7 
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Krimi i Organizuar 

Më 23-24 shkurt 2016, në kuadër të Pro-

gramit të Trajnimeve të Vazhdueshme 

(PTV), Instituti Gjyqësor i Kosovës ka 

realizuar trajnim dy ditor me temë “Krimi 

i Organizuar”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që të 

kontribuoj në thellimin e njohurive të 

pjesëmarrësve rreth karakteristikave dhe 

formave të paraqitjes së krimit të organi-

zuar si vepra penale komplekse, trajtimi i 

sfidave dhe praktikave më të mira even-

tuale të institucioneve përgjegjëse për 

luftimin dhe parandalimin e krimit të or-

ganizuar, si një ndër krimet më të rënda që 

përbëjnë kërcënim serioz për shtetin e së 

drejtës. 

 

Fokusi i këtij trajnimi ishte elaborimi i 

legjislacionit vendor dhe atij ndërk-

ombëtar që rregullon këtë fushë, koncepti 

i krimit të organizuar, elementet e veprave 

penale të krimit të organizuar, format 

kryesore të veprave penale të krimit të or-

ganizuar, kategoritë e kryerësve të këtyre 

veprave me fokus veprat penale të krimit 

të organizuar ekonomik.  

 

Më tej, u trajtua hetimi i krimit të organi-

zuar ekonomik, planifikimi i hetimeve fi-

nanciare, masat dhe veprimet hetimore, 

teknikat e rregullta dhe të posaçme heti-

more, si dhe metodat bashkëkohore të he-

timeve të integruara financiare, përfshirë 

metodën direkte dhe indirekte të të 

provuarit. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

nivelit themelor dhe të apelit, prokurorë të 

nivelit themelor si dhe hetues nga Policia 

e Kosovës  

 8 
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Gjurmimi, sekuestrimi, konfiskimi i pasurisë së fituar me ve-

për penale 

Më 25 shkurt 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në kuadër të trajnimeve të va-

zhdueshme, në bashkëpunim me projektin 

e BE-së për asistencë të Agjencisë për 

Sekuestrim dhe Konfiskim të Aseteve, 

implementuar nga B&S Europe ka reali-

zuar trajnimin me temë “Gjurmimi, sek-

uestrimi dhe konfiskimi i pasurisë se fituar 

me vepër penale”. 

 

Në fokus të trajnimit ishte korniza ligjore 

vendore dhe ndërkombëtare përfshirë edhe 

metodologjinë (direkte dhe indirekte) e 

cila përdoret për gjurmimin, sekuestrimin 

dhe konfiskimin e pasurisë së fituar me 

vepër penale përfshirë edhe përdorimin e 

tyre. 

 

Në kuadër të trajnimit u trajtua edhe 

korniza ligjore lidhur me administrimin 

dhe caktimin e pasurive të marra apo të 

konfiskuara nga krimi i organizuar. Në 

veçanti nga trajnuesi ndërkombëtar u 

elaborua rrugëtimi i Mbretërisë së Bash-

kuar lidhur me pasurinë e konfiskuar, të 

ripërdorur nga shteti. Po ashtu, u krahasu-

an përparësitë dhe dobësitë e kornizës 

ligjore të Britanisë së Madhe dhe sistemi 

ligjor në Kosovë. 

 

Trajnimi u zhvillua përmes diskutimeve të 

pjesëmarrësve lidhur me konfiskimin e të 

hyrave nga veprat kriminale në Kosovë 

për të identifikuar ngecjet në sistem ba-

zuar në rastet nga praktikat më të mira të 

lidhura me përdorimin institucional dhe 

social të pasurive të konfiskuara siç janë: 

përdorimi institucional nga Qeveria, 

përdorimi institucional nga autoritetet lo-

kale si dhe përdorimi nga autoritetet lo-

kale direkte dhe indirekte. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë 

dhe prokurorë vendor të nivelit themelor. 

 9 
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E drejta e Azilit- Legjislacioni Vendor dhe Ndërkombëtar 

Më 25 shkurt 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në bashkëpunim me UNHCR ka 

realizuar trajnimin me temë “ E drejta e 

Azilit- Legjislacioni Vendor dhe Ndërk-

ombëtar”. 

Trajnimi kishte si qëllim ngritjen e  njo-

hurive rreth legjislacionit vendor, akteve 

ndërkombëtare si dhe praktikat e krijuara 

nga GJEDNJ për të drejtën e azilit, si dhe 

fuqizimin e bashkëpunimit dhe koordin-

imit mes institucioneve relevante që në një 

formë janë të ndërlidhura me azilin. 

 

Fillimisht në këtë trajnim u elaboruan 

burimet ndërkombëtare për të drejtën e 

azilit, korniza ligjore ndërkombëtare në 

këtë fushë dhe ndërlidhja me 

legjislacionin vendor si dhe roli i UNHCR

-së në mbrojtjen e të drejtave të refugja-

tëve. 

 

Faza tjetër e këtij trajnimi u fokusua 

kryesisht në legjislacionin vendor, në 

veçanti u trajtua Ligji për Azilin i Koso-

vës si dhe aktet tjera nënligjore që rreg-

ullojnë këtë fushë. Në këtë aspekt u 

shtjelluan të drejtat e azilkërkuesit sipas 

legjislacionit vendor, procedura e trajtimit 

të kërkesës për azilin dhe kushtet për pe-

zullimin e kësaj procedure si dhe pushimi 

i të drejtës për azil. Në këtë kuadër u 

diskutua rreth rolit dhe funksionit të or-

ganizatave jo qeveritare në mbrojtjen e të 

drejtave të refugjatëve. 

 

Faza e fundit të këtij trajnimi u fokusua në 

trajtimin e inicimit të konfliktit adminis-

trativ për të drejtën e azilit, padia dhe 

afatet për inicim të konfliktit administra-

tiv,  procedura dhe roli i palëve në kon-

flikt administrativ,   si dhe zhvillimi i pro-

cedurës ankimore. Në këtë rrafshë u tra-

jtuan edhe rrethanat e kundërshtimit të 

aktit administrativ përfundimtar.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

nivelit themelor, Departamenti për Çështje 

Administrative, zyrtarë nga Policia e Ko-

sovës, anëtarë nga Komisioni Kombëtar 

për Refugjatë të Kosovës si dhe përfa-

qësues nga OJQ të ndryshme si CRPK dhe 

KRCT. 

 10 
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Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF) 

Bazuar në marrëveshjen e bashkëpunimit që 

ka Instituti Gjyqësor i Kosovës dhe Shkolla 

Kombëtare e Magjistraturës së Francës – 

ENM,  prej dt. 22 shkurt deri me 11 mars 

një kandidatë për gjyqtarë i kësaj shkolle 

qëndron në Kosovë në një program intern-

shipi (program praktik i trajnimit).  

 

Objektivat e këtij programi qëndrojnë në 

njoftimin e kandidatit të ENM me një sis-

tem të huaj të drejtësisë që përfshinë:  

 

 trajnimet për ndjekjen, hetimin dhe 

gjykimin e veprave penale, si dhe zbati-

min e dënimeve, çështjet gjyqësore të 

familjes, kontrata dhe përgjegjësitë;  

 të kuptuarit e dimensionit ndërkombëtar 

të drejtësisë (ndihmë për bashkëpunim 

dhe kërkime në të drejtën krahasuese); 

 të kuptuarit e sistemeve të huaja të tra-

jnimit të gjyqtarëve;  

 

IGJK ka përgatitur agjendën për këtë pro-

gram internshipi e cila përmban trajnim 

praktik; 

 një javë në prokurori në mbikëqyrjen e 

një prokurori;  

 një javë në gjykatë në mbikëqyrjen e një 

gjyqtari për çështje penale;  

 një javë në gjykatë në mbikëqyrjen e një 

gjyqtari për çështje civile dhe 

 takime në institucione të tjera të Koso-

vës që lidhen me punën e gjykatave dhe 

prokurorive;  

 

Gjatë qëndrimit në IGJK, kandidati është 

njoftuar në përgjithësi lidhur me funksion-

imin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial të 

Kosovës, funksionet, përgjegjësitë si dhe 

programet që i zhvillon IGJK. Gjatë muajit 

shkurt kandidati ka realizuar praktikën në 

prokurori, ku nga afër ka ndjekur proce-

durën e hetimit po ashtu edhe në gjykatë te 

gjyqtari për çështje penale i cili është njof-

tuar me sistemin gjyqësor, gjykimin e ve-

prave penale dhe zbatimin e dënimeve në 

Kosovë. 

 

Ndërsa sa i përket takimeve në institucione 

tjera gjatë muajit shkurt janë realizuar 

takime në Këshillin Prokurorial të Kosovës, 

Zyrën për Mbrojtjen dhe Ndihmë të Vikti-

mave, Agjencinë Kundër Korrupsionit, 

Gjykatën Kushtetuese dhe Shërbimin 

Sprovues të Kosovës. 

 

Nga këto takime të zhvilluara ka pas 

mundësinë që të familjarizohet me sistemin 

prokurorial të Kosovës, kompetencat, sis-

temin e rekrutimit dhe vlerësimin e perfor-

mancës së prokurorëve, kompetencat që ka 

Zyra për Mbrojtjen dhe Ndihmë të Vikti-

mave, rolin e Agjencisë Kundër Korrup-

sionit, rolin e Gjykatës Kushtetuese në 

raport me gjykatat e rregullta dhe punën që 

bënë Shërbimi Sprovues i Kosoves në ekze-

kutimin e dënimeve alternative. 

 

Ky program do të vazhdoj të zbatohet edhe 

në muajin mars.  
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Program intershipi i kandidatit nga Shkolla e Magjistra-
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Me 11 shkurt, IGJK ka marrë pjesë në 

takimin konsultativ të organizuar nga 

Sekretariati i Këshillit për Bashkëpunim 

Regjional, në Zagreb. 

 

Qëllimi i takimit ishte diskutimi dhe pajti-

mi i versionit final të raportit që do të pre-

zantohet në ceremoninë e hapjes së Rrjetit 

të Institucioneve të Trajnimit Gjyqësor të 

Evropës Juglindore.  

 

Në këtë takim u diskutua për procesin e 

vlerësimit të nevojave, vlerësimin e ak-

tiviteteve trajnuese, metodologjinë e tra-

jnimeve inovative, përzgjedhjen e tra-

jnuesve, kurrikulën inovative si dhe veglat 

për aplikimin e të drejtës së BE-së në tra-

jnime.   

Pjesëmarrësit në takim prezantuan prak-

tikat e tyre për të gjitha këto procese në 

realizim të trajnimeve gjyqësore.  

 

Pjesëmarrës në këtë takim konsultativ 

ishin përfaqësuesit e institucioneve të tra-

jnimit gjyqësor të vendeve të Ballkanit 

Perëndimor.  

 

Përfaqësues i IGJK-së në këtë takim ishte 

Udhëheqësi i Programit të Trajnimit të 

Vazhdueshëm. 
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Takimi konsultativ për raportin në vlerësimin e nevojave 

trajnuese dhe vlerësimin e trajnimeve në shtetet anëtare të 

BE-së dhe të Ballkanit Perëndimor 

Aktivitetet Tjera 
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Me 18-19 shkurt, IGJK ka organizuar 

tryezë diskutimi për Divizionin Civil të 

Departamentit të Përgjithshëm të Gjykatës 

së Apelit me synimin që të diskutohet 

rreth mënyrës së unifikimit të praktikës në 

interpretimin e çështjeve ligjore të cilat 

shqyrtohen në kudër të kolegjeve të 

Gjykatës se Apelit për çështje civile.  

 

Gjithashtu për shkak të procedurës së 

njëjtë apo të përafërt pjesë e kësaj tryeze 

ishin edhe gjyqtarët e Departamentit për 

Çështje Ekonomike dhe Departamentit për 

Çështje Administrative. 

 

Synim tjetër i kësaj tryeze ishte identif-

ikimi i nevojave për trajnime në lëminë 

civile ku nga diskutimet e zhvilluara dalin 

propozime për organizimin e trajnimeve 

nga IGJK. 

 

Në kuadër të kësaj tryeze u diskutuan 

çështjet se si të veprohet në rastet e an-

kesave kundër vendimeve për masat e 

përkohshme të sigurimit, rastet e kon-

testeve për pagesën e pagave sa i përket 

afatit për paraqitjen e padisë, rastet kur 

lënda është me ankesë në Gjykatën e Ape-

lit, ndërsa paditësi e tërheq padinë apo 

kërkesëpadinë, rastet e kontesteve të 

punëtoreve të PTK-së për gradat, çështja e 

provës në procedurën kontestimore, çësht-

ja e përfaqësuesit të përkohshëm dhe 

çështje tjera lidhur me shqyrtimin para-

prak të padisë si dhe kufijtë e ekzaminimit 

të aktgjykimit të gjykatës se shkallës se 

parë. 

 

Në përfundim të kësaj tryeze 

pjesëmarrësit u pajtuan që puna e ko-

legjeve të kësaj gjykate për çështjet e 

diskutuara të unifikohet. 
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Tryezë diskutimi – unifikimi i praktikave të interpretimit të 

çështjeve ligjore e të cilat shqyrtohen në kudër të  kolegjeve 

të Gjykatës se Apelit për çështje civile 
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Nga 22-26 shkurt 2016, Instituti Gjyqësor 

i Kosovës në bashkëpunim me Këshillin e 

Evropës organizuan një program trajnimi 

praktik për gjyqtarët e nivelit themelor në 

Strasburg.  

Qëllimi i këtij programi ishte që 

pjesëmarrësit të njihen me sistemin e 

funksionimit dhe punën e Gjykatës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe 

ngritjen e njohurive rreth çështjeve që 

ndërlidhen me të drejtat e njeriut, pro-

cedimit dhe zhvillimit të seancave 

gjyqësore në këtë gjykatë si dhe mënyrën 

e funksionimit të organit të Komisionerit 

për të drejtat e njeriut dhe organeve të 

cilat kanë për qellim promovimin dhe re-

spektimin e të drejtave të njeriut. 

 

Gjatë këtij programi praktik vëmendje të 

veçantë i është kushtuar mandatit dhe 

metodave të punës së Komisionit Evropi-

an për Parandalimin e Torturës ose Dëni-

meve, trajtimeve çnjerëzore ose 

poshtëruese,  rolit dhe mandatit të përfa-

qësuesve të të drejtave të njeriut të Këshil-

lit të Evropës,  Kartës Sociale Evropiane 

dhe Komisionit Evropian për të Drejta So-

ciale.  

 

Në vazhdim të programit praktik janë 

vënë në pah edhe luftimi i diskriminimit 

në bazë të orientimit seksual dhe iden-

titetit gjinor, Këshilli Drejtues për të 

Drejtat e Njeriut dhe reforma e gjykatës, 

Konventa për Veprimet Kundër Trafikimit 

me Qenie Njerëzore dhe mekanizmat 

monitorues si dhe Komisioni Evropian 

kundër Racizmit dhe Jo-tolerancës e po 

ashtu edhe ekzekutimi i aktgjykimeve të 

GJEDNJ. 

 

Gjatë kësaj vizite pjesëmarrësit patën ras-

tin të përcjellin edhe një seancë gjyqësore 

në Dhomën e Larte të Gjykatës Evropiane 

për të Drejtat e Njeriut lidhur me lëndën e 

shqyrtimit të kontestit kundër Shtetit te 

Suedisë. 

 

Pjesëmarrës në këtë vizitë ishin gjyqtarët e 

nivelit themelor nga të gjitha gjykatat e 

Republikës së Kosovës. 
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Programi praktik i trajnimit në Strasburg 
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Me 24 dhe 25 shkurt 2016, në IGJK 

qëndroi për vizitë një delegacion i 

Qendrës për Trajnime Gjyqësore nga Mali 

i Zi. Vizita u realizua në mbështetje të 

Ambasadës Amerikane në Podgoricë dhe 

Ambasadës Amerikane në Prishtinë. 

 

Qëllimi i vizitës ishte njohja për së afërmi 

me punën dhe aktivitetet e Institutit 

Gjyqësor të Kosovës, shkëmbimi i ideve 

dhe i përvojave për praktikat më të mira 

me qëllim të organizimit të trajnimeve 

gjyqësore, si dhe ngritja e nivelit të bash-

këpunimit në mes të IGJK-së dhe Qendrës 

për Trajnime Gjyqësore në Mal të Zi. 

 

Pikat që u diskutuan gjatë vizitës dy ditore 

ishin organizimi i sistemit të drejtësisë dhe 

sistemit gjyqësor në përgjithësi, roli, 

funksioni dhe struktura e IGJK-së, të ar-

riturat dhe sfidat, korniza ligjore, mandati, 

menaxhimi dhe financimi i IGJK-së, pro-

grami i trajnimit të vazhdueshëm dhe pro-

gramit fillestar, identifikimi i nevojave për 

trajnim, zhvillimi i kurikulave, trajnuesit 

dhe vlerësimi i trajnimeve, mësimi në dis-

tancë, hulumtimet dhe publikimet që kry-

hen në kuadër të IGJK-së, si dhe çështje 

tjera me interes të përbashkët për të dy 

institucionet trajnues. 

 

Në kuadër të vizitës delegacioni vizitoi 

hapësirat e IGJK si bibliotekën, sallat e 

trajnimeve dhe hapësirat tjera të punës. 
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Vizitë e Delegacionit të Qendrës për Trajnime Gjyqësore nga 

Mali i Zi në Kosovë 



 
Tel: + 381 38 200 18 660  
Fax: + 381 38 512 095  
E-mail: infokji@rks-gov.net  

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


