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Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme 

IGJK në bashkëpunim me Projektin e 
Binjakëzimit të BE-së për Përforcimin e 
shërbimeve sprovuese dhe korrektuese në 
Kosovë ka realizuar dy (2) trajnime me 
temë “Dënimet Alternative në Kosovë”.  
 
Më 29 shkurt-01 mars 2016, është 
realizuar trajnimi për grupin e parë të 
përfituesve, ndërsa më 02-03 mars 2016, 
është realizuar trajnimi për grupin e dytë.  
Trajnimi kishte për synim të forcojë më 
tutje përdorimin efektiv dhe efikas të 
dënimeve alternative në Kosovë nga ana e 
gjyqtarëve dhe prokurorëve, ndërtimin e 
kapacitetit dhe aplikimin e praktikave më 
të mira të BE-se brenda strukturave 
relevante në Kosovë. 
 
Fillimisht në këtë trajnim,  u prezantua 
qasja gjermane dhe krahasimi me të 
drejtën në Kosovë, statistika nga praktika 
së sanksionimit me dënimet alternative 
dhe recidivizmi në Gjermani. Më tej u 
prezantua roli dhe funksioni i Shërbimit 
Sprovues të Kosovës, baza ligjore, 
struktura organizative,  si dhe sfidat me të 
cilat ballafaqohet Shërbimi Sprovues i 
Kosovës në realizimin e detyrave dhe 

përgjegjësive të tij. Në kontekst të kësaj, u 
paraqitën statistika rreth shqiptimit të 
dënimeve alternative në Kosovës me 
detyrim sprovues. 
 
Më tej 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 
dënimeve. 
 
Me theks të posaçëm u diskutua lidhur me 
dënimin me kusht dhe urdhrin për punë në 
dobi të përgjithshme si sanksione që 
shqiptohen më së shumti, në nivel vendi, 
kushtet e parapara ligjore për caktimin e 
tyre, si dhe revokimi dhe afatet për 
revokimin e tyre. Gjithashtu u shtjelluan 
edhe gjysmëliria, si lloj i dënimeve 
alternative, me ç’ rast u potencua që ky 
lloj sanksioni alternativ shqiptohet shumë 
pak në Kosovë, përkundër efekteve 
pozitive të tij.  
 
Përfitues të këtyre trajnimeve ishin 
gjyqtarë dhe prokurorë të nivelit themelor 
si dhe zyrtarë nga Shërbimi Sprovues të 

Kosovës. 
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Ekspertimi në procedurën penale 

Më 08 mars 2016, Instituti Gjyqësor i 
Kosovës me mbështetjen e Zyrës së 
Këshillit të Evropës në Prishtinë, ka 
realizuar trajnimin me temë “Ekspertimi 
në procedurën penale”. 
 
Synimi i këtij trajnimi ishte të ofroj 
mbështetje në avancimin e njohurive rreth 
caktimit të ekspertit dhe fushat e veçanta 
ku kërkohet ekspertiza si mjet i veçantë 
provues në procedurën penale, vlerësimit 
të raportit të ekspertit nga gjykata dhe 
familjarizimit me aktet ndërkombëtare në 
kontekst të mbrojtjes së të drejtave të 
njeriut me rastin e procedimit të 
ekspertizës. 
 
Në kuadër të këtij trajnimi u elaborua 
kuptimi, roli, procedura dhe vendimi për 
caktimin e ekspertit, roli i palëve në këtë 
proces si dhe administrimi i ekspertizës 
gjatë shqyrtimit gjyqësor. Në këtë 
kontekst u trajtuan rrethanat se deri në 
cilën fazë të procedurës mund të kërkohet 

caktimi i ekspertit, dëgjimi i ekspertit dhe 
pyetjet që mund t’i parashtrohen në 
shqyrtim gjyqësor si dhe rastet kur 
eksperti ndërron qëndrim në këtë fazë nga 
raporti paraprak të cilin e ka deponuar në 
gjykatë. 
 
Trajnimi ishte i formatit interaktiv, në 
pjesën me të madhe u zhvilluan diskutime 
rreth problemeve që hasën në praktikën 
aktuale gjyqësore, si ekspertizat jo të 
plota, nxjerrja e vendimeve duke u bazuar 
vetëm në ekspertizë si provë si dhe u 
prezantuan raste nga GJEDNJ ku përmes 
ekspertizës janë shkelur të drejtat e 
njeriut. 
 
Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë 

dhe prokurorë të nivelit themelor. 
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Zbatimi gjyqësor i Konventës se Aarhusit 

Më 15 mars 2016, IGJK në kuadër të Pro-

gramit të Trajnimeve të Vazhdueshme 

(PTV), me mbështetjen e UNDP-së, ka 

realizuar trajnimin me temë “Zbatimi 

gjyqësor i Konventës se Aarhusit” 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte identifikimi i 

kushteve paraprake për zbatimin e drejtë 

të dispozitave në marrjen e vendimeve në 

kuadër të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit 

në bazë të Konventës së Aarhusit. 

 

Fillimisht në këtë trajnim u elaborua baza 

ligjore, në të cilën bazohen institucionet e 

pushtetit publik për t’i garantuar secilit 

qytetar mundësinë që të ndikoj në 

vendimet që kanë të bëjnë me mjedisin 

jetësor ku ai/ajo jeton. Po ashtu u diskutua 

për sfidat me të cilat ballafaqohen 

gjyqtarët gjatë nxjerrjes së vendimeve 

gjyqësore pasi që Kosova ende nuk e ka 

ratifikuar këtë konventë.  

Me theks të posaçëm u diskutua përkitazi 

me të drejtën për informim sipas 

legjislacionit mjedisor të Kosovës, 

pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje, 

mbrojtja gjyqësore e të drejtave mjedisore, 

qasja në informacion mjedisor, 

pjesëmarrja në vendimmarrje e publikut, 

si dhe përgjegjësia penale për ndotje të 

mjedisit. 

 

Gjatë këtij trajnimi u përdoren edhe raste 

nga praktika me ç’ rast pjesëmarrësit 

patën mundësinë që të marrin praktikat më 

të mira në këtë drejtim. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e 

gjykatave themelore. 
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Konflikti i interesit 

Më 17 mars 2016, në kuadër të Programit 

për Trajnime të Vazhdueshme (PTV), In-

stituti Gjyqësor i Kosovës, ka realizuar 

trajnimin me temë “Konflikti i interesit”. 

 

Ky trajnim kishte për synim të kontribuoj 

në avancimin e shkathtësive të gjyqtarëve 

dhe prokurorëve për t’i identifikuar 

problemet, parregullsitë dhe implikimet në 

kuadër të këtij aktiviteti kriminal, si dhe të 

thellojnë njohuritë rreth mekanizmave të 

veprimit dhe formave të përfitimit tek 

rastet e konfliktit të interesit. 

 

Në kuadër të këtij trajnimi u ebalorua 

korniza ligjore që rregullon këtë fushë, me 

fokus Ligji për Parandalimin e Konfliktit 

të Interesit, si akti kryesor juridik për 

parandalimin e këtyre veprimeve inkri-

minuese, si dhe ligjet dhe aktet tjera nën-

ligjore të fushave përkatëse.  

Më tej, u trajtua konflikti i interesit si ve-

për kundërvajtëse, sanksionet dhe masat 

siguruese, si dhe konflikti i interesit si ve-

për penale. Në këtë kuadër u shtjelluan 

format e kryerjes së kësaj vepre penale, 

interesi publik dhe privat si dhe pasojat që 

shkakton kryerja e këtyre veprimeve. 

 

Trajnimi u zhvillua në atë formë, që 

përmes shpjegimeve teorike dhe diskuti-

meve interaktive, u trajtuan të gjitha di-

lemat rreth temave në fokus të trajnimit. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë 

dhe prokurorë të nivelit themelor si dhe 

zyrtarë policorë. 
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Kundërvajtjet nga lëmia e rendit dhe qetësisë 

publike 

Më 18 mars 2016,  Instituti Gjyqësor i 

Kosovës ka realizuar trajnimin për 

gjyqtarët e divizionit të kundërvajtjes me 

temën “Kundërvajtjet nga lëmia e rendit 

dhe qetësisë publike” 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte të adresohen 

dhe trajtohen dilemat praktike në zbatimin 

e dispozitave ligjore të LRQP, me fokus 

në nenin 4 dhe 16 të këtij ligji dhe t’iu 

ndihmoj gjyqtarëve të identifikojnë ele-

mentet esenciale të veprave të kundërva-

jtjes kundër rendit dhe qetësisë publike. 

 

Në fokus të këtij trajnimi ishin çështjet që 

kanë të bëjnë me veprimet inkriminuese si 

vepra kundërvajtëse nga rendi dhe qetësia 

publike, elementet cilësuese për vendin 

publik nga ai jo publik, mjetet juridike dhe 

kompetenca e divizionit për kundërvajtje 

të shkallës së parë. Po ashtu, u trajtua 

mospërfillja e urdhrave të ligjshëm si dhe 

kërkesa, përmbajtja, objekti, afatet si dhe 

shkaqet për përsëritje të procedurës, si 

mjet juridik. 

 

Metodologjia e përdorur në këtë trajnim 

ishte e kombinuar, me shpjegim të 

pjesshëm teorik, diskutime interkative të 

pjesëmarrësve dhe rasteve studimore të 

përdorura. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e 

divizionit për kundërvajtje, të nivelit 

themelor. 
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Hartimi dhe arsyetimi i vendimeve gjyqësore 

Më 22 mars 2016, në kuadër të Programit 

për Trajnime të Vazhdueshme (PTV), In-

stituti Gjyqësor i Kosovës me mbështetjen 

e UNDP-së, ka realizuar trajnimin me 

temë “Hartimi dhe arsyetimi i vendimeve 

gjyqësore”. 

 

Trajnimi kishte për qëllim ngritjen e ka-

paciteteve profesionale të gjyqtarëve në 

drejtim të avancimit dhe zotërimit të 

shkathtësive në shkrim dhe argumentim të 

vendimeve gjyqësore, në mënyrë që ato të 

jenë të përpiluara në formë profesionale 

dhe me një arsyetim të detajuar dhe të ar-

gumentuar mirë. 

 

Në kuadër të këtij trajnimi u elaborua 

përmbajtja dhe rëndësia e shkrimit dhe 

arsyetimit gjyqësor, pjesët e aktgjykimit 

dhe  teknikat e hartimit dhe arsyetimit 

gjyqësor. Në këtë kontekst u trajtua 

metoda IRAC, përpilimi i vendimeve kon-

form kësaj metode, format dhe vështirësitë 

në zbatimit e saj, si dhe u paraqitën 

udhëzimet teorike në hartimin e vendi-

meve gjyqësore dhe në ofrimin e rasteve 

praktike të punuara sipas metodës IRAC. 

 

Trajnimi u realizua me metoda të kombin-

uara, përmes ligjërimit të pjesshëm teorik, 

diskutimeve aktive me pjesëmarrësit të 

cilët paraqitën sfidat dhe problemet nga 

këndvështrimi i tyre, të cilat shfaqën në 

hartimin dhe arsyetimin e vendimeve 

gjyqësore. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e 

nivelit themelor. 
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Vija ndarëse e kompetencave të policisë dhe prokurorisë 

gjatë fazës hetimore 

Më 24 mars 2016, Instituti Gjyqësor i Ko-

sovës ka realizuar trajnimin me temë 

“Vija ndarëse e kompetencave të policisë 

dhe prokurorisë gjatë fazës hetimore”. 

 

Ky trajnim synonte ngritjen e kapaciteteve 

profesionale të prokurorëve në vlerësimin 

e drejtë të autorizimeve të policisë dhe 

veprimeve në fazën hetimore policore, në 

njohjen e kërkesave të ndryshme të poli-

cisë në këtë fazë si dhe të kontribuoj në 

rritjen e nivelit të bashkëpunimit në mes të 

gjitha organeve të zbatimi të ligjit dhe 

prokurorit të shtetit. 

 

Trajnimi u fokusua në elaborimin vepri-

meve fillestare hetimore, rëndësinë e fazës 

hetimore policore, hetimit proaktiv dhe 

reaktiv si forma të grumbullimit të infor-

macioneve në fazën e shkëmbimit të infor-

matave si dhe mundësitë e koordinimit të 

policisë dhe prokurorisë në fazën heti-

more. Në kuadër të kësaj u theksua 

rëndësia e  themelimit të grupeve të për-

bashkëta të hetimit duke filluar nga vepri-

met fillestare deri te ngritja e aktakuzës, 

që do të shtonte efikasitetin në zhvillimin 

e hetimeve. 

 

Përmes prezantimit të pjesshëm teorik, 

ushtrimeve përmes rasteve praktike dhe 

debateve mes pjesëmarrësve, u trajtua kjo 

temë. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë, 

prokurorë si dhe zyrtarë nga Policia e Ko-

sovës. 
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Ligji i Falimentimit 

Më 25-26 mars 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në bashkëpunim me USAID-

CLE, ka realizuar trajnimin me temë 

“Ligji i Falimentimit”. 

 

Qellim i këtij trajnimi ishte elaborimi i 

strukturës së draft ligjit për falimentimin 

dhe në veçanti konceptet e reja të parapara 

në të.  

 

Në fokus të këtij trajnimi ishin procedurat 

e falimentimit që ndryshojnë nga ligji në 

fuqi, si fushëveprimi i ligjit, parimet, pro-

cesi i aplikimit për falimentim, falimenti-

mi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, 

pasuria e falimentimit dhe kërkesat e kred-

itorëve.  

Në veçanti u elaborua procesi i riorganiz-

imit, procesi i likuidimit dhe falimentimi 

ndërkombëtar.   

   

Trajnimi mbi ligjin e falimentimit përm-

byll serinë prej 18 trajnimeve në kuadër të 

programit të specializuar për të drejtën 

komerciale.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

departamenteve për çështje ekonomike të 

nivelit themelor dhe të apelit, gjyqtarë të 

departamentit administrativ të dy niveleve 

dhe gjyqtarë të Dhomës së Posaçme. 
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Program i Specializuar Trajnimi për Zhvillimin e Ka-

paciteteve në Luftën Kundër Korrupsionit – Sesioni I 

Më 29-30 mars 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës me mbështetjen e GIZ, ka reali-

zuar trajnimin ”Program i Specializuar 

Trajnimi për Zhvillimin e Kapaciteteve në 

Luftën Kundër Korrupsionit- Sesioni I”. 

 

Ky sesion trajnimi kishte për synim që në 

mënyrë të kujdesshme, të detajuar dhe 

gjithëpërfshirëse t’i adresojë nevojat për 

zhvillim profesional të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve që merren me luftimin e ve-

prave penale korruptive dhe të trajtoj sfi-

dat rreth implementimit të legjislacionit 

vendor në luftimin efikas të korrupsionit 

duke u fokusuar në aspekte specifike që 

paraqiten si problematike në praktikë. 

 

Fillimisht në kuadër të këtij sesioni u 

elaborua kuptimi i korrupsionit sipas 

legjislacionit penal në fuqi, legjislacioni 

ndërkombëtar në këtë fushë, elementet, 

pasojat e korrupsionit si dhe format e 

bashkëpunimit dhe koordinimit ndërin-

stitucional të institucioneve të mandatuara 

për luftën kundër korrupsionit.  

 

Me tej, u trajtuan planet hetuese dhe hapat 

e parë të hetimit, zhvillimi i një plani 

hetues, trajtimi dhe analizimi i informa-

tave publike të disponueshme dhe qasja në 

dokumente dhe informata jo publike si 

dhe marrja dhe kërkimi i evidencave el-

ektronike.  

 

Struktura e këtij programi përmban edhe 

sesionin II dhe sesionin III në të cilat do të 

jenë grupi i njëjtë i pjesëmarrësve, në 

mënyrë që të përfundojnë këtë cikël tra-

jnues. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët 

dhe prokurorët e nivelit themelor. 
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Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF) 

Mbështetur në marrëveshjen e bash-

këpunimit që ka Institutit Gjyqësor i Ko-

sovës dhe Shkolla e Magjistraturës së 

Francës – ENM, për programin e 

shkëmbimit të kandidatëve në trajnimin 

fillestar, në muajin mars është realizuar 

java e fundit e programi praktikë të kandi-

datit nga kjo shkollë në Kosovë.  

 

 

Gjatë kësaj jave, kandidati i ENM-së z. 

Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, ka reali-

zuar praktikën në Gjykatën Themelore në 

Prishtinë nën mbikëqyrjen e një gjyqtare 

për çështje civile. Kandidati ka pasur 

mundësi të marr pjesë në seanca të 

ndryshme lidhur me çështje pronësore, 

familjare, rolin e palëve ndërgjyqëse, 

dëgjimin e dëshmitarëve, çështje lidhur 

me kontratat dhe aspekte tjera materiale 

dhe procedurale në fushën civile. Po ashtu 

është njoftuar edhe me ekspertiza 

mjekësore, daljen në teren te rastet e ndar-

jes së ngastrave etj.  

 

Theks të veçantë i është kushtuar të kuptu-

arit e procedurave, krahasimit të sistemeve 

gjyqësor të dy vendeve, si dhe shkëmbimit 

të përvojave. 

 

Në kuadër të agjendës së programit janë 

realizuar edhe disa takime në Shërbimin 

Korrektues – Lipjan dhe Shërbimin 

Sprovues të Kosovës. Nga këto takime të 

zhvilluara kandidatit ka pasur mundësi që 

të familjarizohet me punën dhe funksion-

imin e këtyre institucioneve lidhur me sis-

temin e dënimeve në Kosovë dhe ekze-

kutimin e dënimeve alternative. 

 

Në përfundim të programit kandidati ka 

realizuar një takim përmbyllës në IGJK, i 

cili kishte për qëllim diskutimin e 

përshtypjeve të kandidatit rreth organiz-

imit të programit praktik, se sa ka arritur 

ai të njoh sistemin gjyqësor dhe prokurori-

al në Kosovë, rekomandimet e tij si dhe 

mundësitë e bashkëpunimit reciprok në 

fushën e shkëmbimit të praktikave profe-

sionale. 
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Më 14–18 mars 2016, në kuadër të bash-

këpunimit ndërkombëtarë, nëpërmjet pro-

jektit të financuar nga BE dhe implemen-

tuar nga Thomson Foundation, është reali-

zuar një vizitë studimore në Strasburg, 

lidhur me standardet e Gjykatën Evropi-

ane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) dhe 

Këshillit të Evropës për të Drejtën e Lirisë 

së Shprehjes. 

 

Gjatë vizitës pjesëmarrësit patën 

mundësinë të njihen më pasqyrën e 

përgjithshme të standardeve të KEDNJ-së 

për qasje në dokumente publike, shpifjen, 

të drejtën e privatësisë, shpërndarjen të 

informatave dhe  mbrojtjen e burimeve si 

dhe kornizës ligjore respektive të Koso-

vës.  

 

Gjithashtu në kuadër të këtij programi u 

zhvilluan disa takime me zyrtarë të lartë të 

seksioneve të ndryshme në Këshillin e 

Evropës dhe GJEDNJ, ku pjesëmarrësit 

patën rastin të njihen me standardet dhe 

praktikat e Këshillit të Evropës dhe 

Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut lidhur me nenin 10 të KEDNJ për 

lirinë e shprehjes. 

 

Përfitues të kësaj vizite studimore ishin 

përfaqësues të IGJK-së, gjyqtarë, përfa-

qësues nga Gjykata Kushtetuese e Koso-

vës, avokat, përfaqësues të Komisionit të 

Pavarur për Media dhe nga Këshilli i Me-

diave të Shkruara të Kosovës. 
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Vizitë studimore në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut dhe Këshillin e Evropës 

      Aktivitetet Tjera 
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Më 25 – 30 mars 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës ishte nikoqire e vizitës së delega-

cionit nga Akademia e Drejtësisë së Tur-

qisë.  

 

Vizita realizohet në kuadër të bash-

këpunimit të vendosur me Memorandum 

të Bashkëpunimit në mes të dy institucion-

eve dhe ka për synim shkëmbimin e ideve 

mbi praktikat më të mira të administrimit 

të drejtësisë, shkëmbimit të përvojave 

lidhur me trajnimin gjyqësor si dhe identi-

fikimi i mundësie për të organizuar pro-

grame të përbashkëta.  

 

Në kuadër të vizitës në IGJK delegacioni 

u njoftua me strukturën organizative, ak-

tivitetet në funksion të përmbushjes së 

mandatit ligjor dhe sfidat nëpër të cilat 

kalon  IGJK-ja.  

 

Përfaqësuesit e të dy institucioneve thek-

suan gatishmërinë për realizim të pro-

grameve të përbashkëta me qellim të 

zhvillimit të kapaciteteve profesionale të 

dy vendeve.  

 

Gjatë kësaj vizite delegacioni do të tako-

het me përfaqësuesit më të lartë të sistemit 

gjyqësor dhe prokurorial në vend siç janë 

takimet me Kryesuesit e KGJK-së dhe 

KPK-së, Kryeprokurorin e Shtetin, Krye-

tarin e Gjykatës Themelore në Prizren. 
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Vizitë e delegacionit të Akademisë së Drejtësisë së Turqisë 

në Institutin Gjyqësor të Kosovës  



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 


