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Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme 

Më 01-02 qershor 2016, Instituti Gjyqësor 

i Kosovës në bashkëpunim me EULEX 

dhe UNWOMEN ka organizuar sesionin 

II të trajnimit me temë “Krimet e luftës 

me fokus në dhunën seksuale”. 

 

Trajnimi u organizua me qëllim të 

avancimit të mëtejmë të njohurive dhe 

përgatitjes profesionale të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve dhe profesionistëve tjerë rreth 

elementeve dhe çështjeve që kanë të bëjnë 

me krimet e dhunës seksuale dhe ndjekjes 

penale të suksesshme bazuar në rrethanat 

aktuale në Kosovë.  

 

Në kuadër të këtij sesioni trajnues, u 

elaborua ligji i aplikueshëm në Kosovë 

përfshirë dhe legjislacionin penal ndërk-

ombëtar, elementet e zakonshme dhe 

specifike të dhunimit si krim lufte, mënyra 

e mbledhjes së fakteve, modalitet e qasjes 

në informata dhe kompleksiteti i procesit 

të arritjes deri te të akuzuarit, kryerës të 

krimeve të dhunës seksuale në Kosovë, 

gjatë konfliktit të armatosur. Trajnimi 

kryesisht u fokusua në ushtrime grupore, 

me ç’ rast pjesëmarrësit e ndarë në grupe, 

u angazhuan në përgatitje të rasteve në 

lidhje me identifikimin e elementeve 

specifike, kategorisë së krimeve, formës 

së përgjegjësisë si dhe ndërlidhjen e 

këtyre elementeve.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

nivelit themelor, prokurorë të nivelit 

themelor dhe atij special si dhe hetues 

policor nga Departamenti për Krime Lufte 

në Policinë e Kosovës.  
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Mjekësia ligjore dhe organizimi i Agjencisë së Kosovës për 

Forenzikë 

Më 02 qershor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në kuadër të Programit të Trajni-

meve të Vazhdueshme (PTV), ka realizuar 

trajnimin me temë “Mjekësia ligjore dhe 

organizimi i Agjencisë së Kosovës për 

Forenzikë”  

 

Ky trajnim kishte për synim trajtimin e 

dilemave dhe vështirësive që hasen në 

praktikën gjyqësore që kanë të bëjnë me 

ekspertizën mjeko ligjore dhe atë fo-

renzike, me fokus në elaborimin e përm-

bajtjes së kërkesës, raportit të ekspertizës 

dhe interpretimit të saj. 

 

Në kuadër të  këtij trajnimi u elaboruan 

roli dhe shërbimet që ofron Instituti i 

Mjekësisë Ligjore, eksperti mjeko ligjor 

dhe angazhimi i ekspertit nga prokurori i 

shtetit apo gjyqtari, dhe ekspertiza 

mjekoligjore si provë e rëndësishme në 

procedurën penale. Më tej trajnimi u 

fokusua në shtjellimin e rolit dhe shërbi-

meve që ofron Agjencia e Kosovës për 

Forenzikë, raporti i saj me prokurorinë 

dhe standardet ndërkombëtare për eksper-

time forenzike. 

 

Metodologjia e aplikuar në këtë trajnim 

ishte e kombinuar, me shpjegime teorike 

dhe diskutime interaktive, me ç’ rast 

pjesëmarrësit shkëmbyen përvojat e tyre 

në këtë fushë si dhe u diskutua për kriji-

min e praktikave më të mira në këtë 

drejtim. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

nivelit themelor. 
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Procedura gjyqësore në kontestet për zgjidhjen e martesës 

Më 07 qershor 2016, në kuadër të Pro-

gramit për Trajnime të Vazhdueshme 

(PTV), IGJK ka realizuar trajnimin me 

temë “Procedura gjyqësore në kontestet 

për zgjidhjen e martesës”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i 

shkathtësive të gjyqtarëve në ndërtimin 

dhe zbatimin e një standardi unik lidhur 

me zbatimin e drejtë të legjislacionit që i 

referohet procedurës së zgjidhjes së mar-

tesës, duke trajtuar problemet dhe dilemat 

që hasen në praktikën gjyqësore aktuale sa 

i përket zhvillimit të kësaj procedure. 

 

Në kuadër të këtij trajnimi u elaboruan 

parimet kryesore të procedurës së 

zgjidhjes së martesës, kompetenca e 

gjykatës për zgjidhjen e këtyre kontesteve, 

si dhe fillimi i procedurës për zgjidhjen e 

martesës. Më tej u shtjellua procedura e 

zgjidhjes së martesës me anulim, shkaqet 

për anulim absolut dhe relativ, procedura 

gjyqësore për zgjidhjen e martesës me 

shkurorëzim, shkaqet përgjithshme dhe të 

veçanta, fazat e procedurës së shkuro-

rëzimit,  mënyra  e vendosjes në këto kon-

teste dhe mjetet e goditjes të rregullta dhe 

të jashtëzakonshme në rastet kur lejohen.  

 

Metodologjia e aplikuar në këtë trajnim 

ishte e kombinuar, me shpjegime teorike 

dhe diskutime mes pjesëmarrësve në 

zgjedhjen e dilemave të paraqitura lidhur 

me interpretimin dhe implementimin e 

njësuar të praktikës gjyqësore.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

nivelit themelor.  
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Gjoba dhe urdhri për punë në dobi të përgjithshme 

Më 09 qershor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës ka realizuar trajnimin, nga fusha 

e drejtësisë për fëmijë - aspekti penal, me 

temë “Gjoba dhe urdhri për punë në dobi 

të përgjithshme”. 

 

Trajnimi synonte që të përmes elaborimit 

të praktikës gjyqësore dhe analizimit të 

dispozitave ligjore me rastin e shqiptimit 

të gjobës dhe urdhrit për punë në dobi të 

përgjithshme të ofrohen praktikat më të 

mira në këtë fushë. 

 

Temat në fokus të këtij trajnimi ishin gjo-

ba si dënim i shqiptuar ndaj të miturit, 

kriteret për shqiptimin e dënimit me 

gjobë, urdhri për punë në dobi të përgjith-

shme si masë alternative, rastet kur gjyka-

ta mund të zëvendësoj gjobën me urdhrin 

për punë në dobi të përgjithshme, si dhe 

kushtet e shqiptimit të urdhrit për punë në 

dobi të përgjithshme. Më tej u elaborua 

roli i Shërbimit Sprovues të Kosovës në 

procesin e organizimit, zbatimit dhe 

mbikëqyrjes së ekzekutimit të dënimit me 

urdhër për punë në dobi të përgjithshme. 

 

Metodologjia e aplikuar në këtë trajnim 

ishte e kombinuar, me shpjegime të 

pjesshme teorike, diskutime interaktive, 

dhe raste hipotetike të paraqitura nga tra-

jnuesit. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

nivelit themelor.  
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Tryeza e Diskutimeve e Gjykatës së Apelit 

Me datën 09-10 qershor 2016, IGJK në 

kuadër të aktiviteteve të saj të rregullta, ka 

organizuar Tryezën e diskutimeve, për 

gjyqtaret e Divizionit Civil të Gjykatës se 

Apelit, Departamentit për Çështje 

Ekonomike dhe Departamentit për Çështje 

Administrative në të cilën janë diskutuar 

temat: “Legjitimiteti i palës, seanca në 

gjykatën e shkallës se dytë, kompensimi i 

dëmit jo material, çështja e kamatave, ek-

spertët, paditë për vërtetim të pronësisë, 

ndërtimi, kontestet banesore, pengim 

posedimi, taksat gjyqësore”, etj.  

 

Pas dy ditë diskutimeve dhe ballafa-

qimeve të argumenteve lidhur me temat 

dhe çështjet që ishin në fokus sipas 

agjendës së përgatitur më parë, rrodhën 

edhe konkluzionet përfundimtare. Këto 

konkluzione janë finalizuar dhe rishikuar 

përpos gjatë secilës pikë në tryezë edhe 

nga penalistët e tryezës.  

Tryeza në fjalë ishte me dobi për 

pjesëmarrësit, duke vlerësuar se IGJK, në 

vazhdimësi po përkrahë gjyqtarët me trye-

za  të tilla, pasi që kjo tryezë pason 

tryezën e cila u mbajt në shkurt 2016, të 

cilat qëllimin kryesor e kanë harmonizi-

min e praktikës gjyqësore  në fushën civi-

le dhe evitimit të dilemave aktuale që po 

shfaqen në gjykatat e Republikës së Koso-

vës.  

 

Penalistë në këtë tryezë kanë qenë z. 

Kujtim Pasuli dhe z.Isa Kelmendi, 

gjyqtarë në Gjykatën e Apelit.  

 

Në këtë tryezë pjesëmarrës ishin: gjyqtarë 

të Gjykatës së Apelit – Divizioni Civil, të 

Departamentit për Çështje Ekonomike, 

Departamentit për Çështje Administrative, 

dhe përfaqësuesi i IGJK-së. 
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Procedurat alternative         

Më 6, 8 dhe 15 qershor 2016, Instituti 

Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me 

Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe 

mbështetjen nga OSBE-ja, ka realizuar tri 

trajnime regjionale me temë “Procedurat 

alternative”. 

 

Qëllimi i këtyre trajnimeve ishte adresimi 

i rëndësisë që kanë procedurat alternative, 

si mundësi më e shpejtë për zgjidhjen e 

rasteve penale, në drejtim të krijimit të një 

sistemi të drejtësisë penale që garanton një 

gjykim të drejtë.. 

 

Në fokus të trajnimit ishte analizimi i 

zbatimit të procedurave alternative në 

praktik, aspektet e përgjithshme përkitazi 

me procedurat alternative siç janë, diver-

sioni, pezullimi i përkohshëm i proce-

durës, kushtet kur ndjekja nuk është e 

detyrueshme nga nenet 184, 230 dhe 231 

të KPP-së, ndërmjetësimi si dhe 

marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë duke 

u bazuar në kornizën ligjore të aplikuesh-

me në Kosovë. 

 

Trajnimi u zhvillua përmes diskutimeve të 

pjesëmarrësve të cilët përmes pyetjeve të 

ndryshme ngritën dilemat dhe vështirësitë 

në zbatimin në praktikë për aplikimin e 

këtyre procedurave. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë, 

prokurorë dhe bashkëpunëtor profesional 

nga të gjitha regjionet e Kosovës.  
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Kontestet e punës me theks të veçantë tek shërbyesit civil 

Më 16 qershor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, në kuadër të Programit për Tra-

jnime të Vazhdueshme (PTV), ka realizuar 

trajnimin me temë “Kontestet e punës me 

theks të veçantë tek shërbyesit civil”.  

 

Qëllimi i këtij trajnimit ishte zbërthimi dhe 

trajtimi i sfidave dhe vështirësive në zbatim 

të           legjislacionit për shërbimin civil 

dhe dilemave që janë krijuar lidhur me 

kompetencën për të vendosur lidhur me 

kontestet e shërbyesve civil. 

 

Gjatë këtij trajnimi u elaborua procedura 

disiplinore që zhvillohet në kuadër të or-

ganit të punësimit, procedura për zgjidhjen 

e kontesteve dhe të ankesave, legjislacioni 

për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për 

Shërbimin Civil si organ përfundimtar në 

procedurë administrative, dispozitat që 

përcaktojnë procedurën dhe afatet për 

zhvillimin e procedurës disiplinore brenda 

organit të punësimit, procedura dhe afatet e 

vendimmarrjes në Komisionin Disiplinor, 

dispozitat që përcaktojnë procedurën dhe 

afatet e ankimimit brenda organit të 

punësimit dhe në Këshill, procedura dhe 

afatet e shqyrtimit të ankesës në Komision-

in për zgjidhjen e kontesteve dhe ankesave 

dhe në Këshill si dhe format e vendim-

marrjes në Komisionin Disiplinor. 

 

Më tej u trajtuan kompetencat e Komisionit 

për zgjidhjen e kontesteve dhe ankesave në 

Këshill, përgjegjësitë e personave 

përgjegjës dhe të institucioneve për zbati-

min e vendimeve të Këshillit. procedura në 

rast të mos zbatimit të vendimit të Këshillit 

si dhe dispozitat e legjislacionit të 

ndërlidhur me funksionet dhe kompetencat 

e Këshillit. 

 

Gjithashtu u elaborua procedura gjyqësore 

për mbrojtjen e të drejtave të punës dhe 

respektimi i afateve për të kërkuar mbrojtje 

më saktësisht shterimi i mjeteve të 

brendshme juridike për të fituar të drejtën e 

kërkimit të mbrojtjes gjyqësore dhe pasojat 

juridike për mosrespektimin e këtyre afat-

eve. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

nivelit themelor dhe bashkëpunëtorët 

profesional.  
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Trafikimi me njerëz 

Më 21 qershor 2016, IGJK me mbështet-

jen e Zyrës së Këshillit të Evropës në 

Prishtinë, ka realizuar trajnimin me temë 

“Trafikimi me njerëz”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte ngritja e ka-

paciteteve profesionale të gjyqësorit në 

mënyrë që të ngritet efikasiteti dhe efek-

tiviteti në luftën kundër veprave penale të 

trafikimit me njerëz, në kontekst të mbro-

jtjes së të drejtave të njeriut. 

Në fokus të këtij trajnimi ishte analizimi i 

hollësishëm i legjislacionit vendor dhe 

akteve ndërkombëtare që sanksionojnë 

dhe rregullojnë aspekte të ndryshme që 

ndërlidhen me elementet, format, proce-

durat e hetimit, trajtimin e viktimave të 

trafikimit me qenie njerëzore si dhe for-

mat për bashkëpunim efikas kombëtar, 

rajonal dhe ndërkombëtar.   

 

Në kuadër të këtij trajnimi u zhvilluan 

diskutime për raste konkrte nga praktika 

rreth formave efikase për kapjen dhe kon-

fiskimin e asateve të trafikantëve që kanë 

përfituar nga trafikimi i qenieve njerëzore.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë 

dhe prokurorë të nivelit themelor si dhe 

zyrtarë nga Polica e Kosovës.  
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Mbrojtja dhe promovimi i diversitetit, tolerancës dhe barazisë 

në kontekst të legjislacionit mbi mos-diskriminimin 

Më 23 qershor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës me mbështetjen e Zyrës së 

Këshillit të Evropës në Prishtinë, ka reali-

zuar trajnimin nga fusha e mbrojtjes së të 

drejtave të njeriut, 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 avancimin e njohurive 

profesionale të përfituesve në qartësimin 

dhe zbërthimin e kompleksitetit të 

legjislacionit për mos diskriminimin në 

Kosovë, si dhe qasjen dhe trajtimin e 

barabartë të komunitetit LGBT nga ana e 

gjyqësorit. 

Në kuadër të këtij trajnimi u elaborua 

korniza ligjore vendore që rregullon këtë 

fushë, parimi i trajtimit të barabartë, kon-

ceptet kyçe të diskriminimit, kategoritë e 

diskriminimit, si dhe fushat më të prekura 

nga kjo dukuri. Po ashtu gjatë trajnimit u 

realizuan aktivitete ndërgjegjësimi për di-

versitet, paragjykime, mos-diskriminim 

dhe barazi. 

Trajnimi u zhvillua përmes shpjegimeve 

teorike dhe diskutimeve interaktive për 

vështirësitë në aplikimin e drejtë të 

legjislacionit mbi mos- diskriminim.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

nivelit themelor.  
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Deklarimi i pasurisë       

Më 23 qershor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në bashkëpunim me KPK-në dhe 

mbështetjen e OSBE-së ka realizuar tra-

jnimin regjional me temë “Deklarimi i 

pasurisë”. 

 

Trajnimi synonte që në mënyrë të hol-

lësishme të elaborohet neni 437 i Kodit 

Penal, i cili parashikon mos raportimin 

apo raportimin e rremë të pasurisë, të 

ardhurave, dhuratave apo dobisë tjetër ma-

teriale si vepër penale dhe në këtë formë 

të kontribuoj në evitimin e paqartësive që 

ekzistojnë në praktikën aktuale gjyqësore. 

 

Trajnimi u fokusua në shtjellimin e 

çështjes së ngritjes së aktakuzave rreth 

deklarimit të pasurisë nga neni 437 i Kodit 

Penal, dhe përgjigjet me anë të aktgjyki-

meve nga ana e gjykatës, në drejtim të 

dhënies së një interpretimi të drejtë rreth 

zbatimit në praktikë të këtij neni. Më tej 

trajnimi vazhdoi duke trajtuar elementet e 

kësaj vepre penale  të paraparë me ligj, ku 

u potencua se ligji është mjaft decidiv dhe 

nuk ka lënë hapësirë për interpretime tje-

ra. 

 

Metodologjia e aplikuar në këtë trajnim 

ishte e kombinuar me qasje inteaktive të 

diskutimit në drejtim të krijimit të një  sis-

temi të unifikuar gjyqësor dhe mbrojtjes 

së  këtij sistemi nga akuza të pabaza që 

vazhdojnë të rrënojnë besimin e publikut 

në drejtësi. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë, 

prokurorë, nga regjioni i Mitrovicës, Fer-

izajt dhe Gjilanit si dhe zyrtarë nga Agjen-

cia Kundër Korrupsionit. 

 11 



B
u

le
tin

i Q
e
rs

h
o
r 2

0
1
6 

Neni 6 i Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut 

dhe Lirive Themelore dhe zbatimi i tij 

Më 30 qershor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në bashkëpunim me Zyrën e 

Këshillit të Evropës në Prishtinë, ka reali-

zuar trajnimin me temë “Neni 6 i Konven-

tës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut 

dhe Lirive Themelore dhe zbatimi i tij”. 

 

Trajnimi kishte për synim zbërthimin dhe 

kuptimin e drejtë të dispozitave të nenit 6, 

që përmes analizimit të hollësishëm të dis-

pozitave të këtij neni, të qartësohet 

ndikimi në rendin juridik vendor dhe zbat-

imi i praktikës gjyqësore të GJEDNJ 

lidhur me nenin 6 të KEDNJ. 

 

Trajnimi u fokusua në elaborimin e fu-

shëveprimit dhe të strukturës së nenit 6, 

standardet që rrjedhin nga ky nen si dhe 

mbrojtjet procedurale sipas dispozitave të 

nenit 6 të KEDNJ. Më tej u trajtua 

pavarësia dhe paanshmëria e gjykatave në 

kontekst të nenit 6 të KEDNJ dhe prak-

tikës së GJEDNJ dhe u prezantuan raste 

nga praktika gjyqësore e GJEDNJ. 

Dilemat dhe pyetjet gjatë trajnimit u 

adresuan dhe u trajtuan përmes shpjegimit 

të pjesshëm teorik dhe shembujve konkret 

nga praktika. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë 

dhe prokurorë të nivelit themelor.  

 12 
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Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime 

(PHP) 

Me datë 24 qershor 2016, në Institutin 
Gjyqësor të Kosovës është mbajtur takimi 
i Këshillit të Redaksisë së publikimeve të 
IGJK-së. 

 
Qëllimi i këtij takimi ishte shqyrtimi i 

abstrakteve të punimeve për revistën 
“Opinio Juris” si dhe përzgjedhja e tyre 
për publikim në këtë revistë. 
 
Gjatë shqyrtimit të abstrakteve nga 
Këshilli i Redaksisë u theksua rëndësia e 
cilësisë së punimeve për publikim në 

revistën “Opinio Juris” dhe nevojat e 
gjyqësorit dhe profesionistëve ligjor për 
aspektin praktik si dhe kontributi i tyre në 

nxjerrjen e kësaj reviste.  

Në këtë takim u shqyrtuan abstraktet për 
të cilat Këshilli i Redaksisë diskutoi dhe 
vendosi sipas kompetencës së përcaktuar 

me Rregulloren për Kërkime dhe 
Publikime në IGJK, ku u përcaktuan afatet 
për dërgim të punimeve dhe është bërë 
ndarja e materialit për vlerësim dhe 

korrigjim.  
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Takimi i Këshillit të Redaksisë 
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Me 30-31 maj dhe 1-3 qershor 2016, IGJK 

ka realizuar trajnimet nga moduli i parë i 

kursit hyrës, për stafin administrativ të 

gjykatave dhe prokurorive. 

Qëllimi i trajnimit ishte ndërtimi i aftësive 

dhe kapaciteteve profesionale, ngritja e per-

formancës së stafi administrativ të 

gjykatave dhe prokurorive, njoftimi me in-

formacion të përgjithshëm në lidhje me 

strukturën dhe administrimin e sistemit 

gjyqësor dhe parimet dhe detyrat kryesore 

në kryerjen e detyrave administrative në 

kuadër të sistemit dhe nxitjen e cilësisë së 

shërbimeve të ofruara nga pjesëtarët e ad-

ministratës. 

 

Gjatë pesë ditë trajnimi nga kursi hyrës janë 

trajtuar temat si: hyrje në sistemin gjyqësor 

të Kosovës, parimet dhe rregulloret 

kushtetuese, legjislacioni dhe institucionet, 

shqyrtimi i shkurtër i reformës gjyqësore në 

aspektin historik dhe ndryshimet e fundit 

legjislative që kanë të bëjnë me strukturën 

dhe funksionimin e sistemit gjyqësor dhe 

prokurorial, hyrje në administratën 

gjyqësore, legjislacioni përkatës, funksionet 

dhe përgjegjësitë,  Kodi i Etikës dhe sjelljes 

profesionale, qasja në informacion, konfi-

dencialiteti i të dhënave dhe informacionit 

të klasifikuar dhe mbrojtja e të dhënave, 

koncepti i "Shërbimeve të Orientuara në 

Cilësi" dhe në shërbim të qytetarëve si dhe 

hyrje në planifikim, menaxhim, menaxhi-

min e kohës dhe stresit. 

 

Pas secilës pjesë teorike trajnimi është 

karakterizuar me punën në grupe të 

pjesëmarrësve. 

 

Përfitues të trajnimeve ishin zyrtarë të 

gjykatave dhe prokurorive duke përfshirë: 

bashkëpunëtor profesional, zyrtar ligjor, 

zyrtar të personelit, zyrtar për informim, 

zyrtar certifikues, shpenzues, zyrtar finan-

ciar dhe zyrtar të logjistikës. 
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Kursi Hyrës – moduli 1 

Trajnimet për stafin administrative të gjykatave dhe 

prokurorive 
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Më 29 qershor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës ka realizuar trajnimin për bash-

këpunëtor profesional me temë “Hartimi 

dhe arsyetimi ligjor” në aspektin penal dhe 

civil. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte rritja e cilësisë 

së punës së pjesëmarrësve në hartimin e 

akteve të ndryshme ligjore si dhe sigurimi 

i qasjes dhe standardeve të unifikuara për 

hartimin e të gjitha llojeve të akteve të 

gjykatave.  

 

Në fokus të trajnimit ishin: llojet e akteve 

dhe kumtesave të gjykatave, standardet, 

format dhe procedurat e zbatueshme, pro-

cesi i arsyetimit dhe hartimit të vendimeve 

gjyqësore, ushtrime praktike dhe prezanti-

mi i formave dhe mostrave për të siguruar 

qasjen uniforme dhe cilësinë e mirë, njofti-

mi me detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të 

pjesëtarëve të administratës që merren me 

lëndët civile dhe penale, puna me lëndë, 

mbajtjen e shënimeve, rrjedhën e komu-

nikimit dhe raportimin, format, mostrat 

dhe kërkesat procedurale, përdorimi i 

gjuhës së saktë dhe standardit të korre-

spondencës zyrtare. 

 

Trajnimi u zhvillua përmes diskutimeve të 

pjesëmarrësve për metodën IRAC si një 

organizim efektiv në hartimin e vendimeve 

gjyqësore. 

 

Gjatë trajnimit janë shtjelluar raste nga 

praktika gjyqësore. Përfitues të këtij trajni-

mi ishin  bashkëpunëtorët profesional të 

gjykatave nga niveli suprem dhe ai 

themelor. 
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Hartimi dhe arsyetimi  ligjor 
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Me datë 22-23 qershor 2016, Instituti 

Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me 

projektin e binjakëzimit "Mbështetje e 

mëtutjeshme e reformës për arsimim 

ligjor" realizoi një trajnim për trajnues me 

temë “Teknikat interaktive dhe struktura e 

trajnimit”. 

 

Trajnimi kishte synim kryesor, zhvillimin 

e aftësive dhe shkathtësive të trajnuesve të 

ardhshëm rreth teknikave dhe specifikat e 

trajnimeve me qëllim të ofrimit të trajni-

meve cilësore dhe atraktive për 

pjesëmarrësit. 

 

Gjatë trajnimit, trajnuesit patën rastin të 

njihen me tipet e të mësuarit, kompetencat 

dhe metodat e përshtatshme për të rritur 

kompetencat e gjyqtarëve, hartimi i materi-

alit trajnues dhe shfrytëzimin e burimeve, 

si dhe të caktojnë objektivat e trajnimit. 

  

Gjithashtu në trajnim u shpjeguan edhe 

udhëzime që përfshijnë procesin e organiz-

imit të trajnimeve duke përfshirë rastet 

praktike, plani për realizimin e trajnimit, 

PowerPoint. 

  

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtar, admin-

istrator të gjykatave, menaxher për komu-

nikim, dhe zyrtar për menaxhimin e 

lëndëve, të gjithë trajnues të ardhshëm të 

IGJK-së.  

 

Ky trajnim u realizua nga ekspert gjerman 

të fushës së trajnimeve gjyqësore. 
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Teknikat interaktive dhe struktura e trajnimit  

Trajnimi për Trajnues 
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Me 29-30 qershor 2016, Instituti Gjyqësor 

i Kosovës në bashkëpunim me programin e 

USAID-it JSSP, ka organizuar trajnimin e 

trajnuesve me fokus në etikën gjyqësore.  

 

Qëllimi i trajnimit ishte ngritja e njohurive 

dhe shkathtësive praktike të gjyqtarëve 

lidhur me teknikat e trajnimit dhe teoritë e 

mësimit për të rritur. 

 

 Në këtë kuadër krahas elaborimit të tekni-

kave të ndryshme interaktive që mund të 

përdoren nga trajnuesit gjatë trajnimit u 

elaboruan edhe teoria e ciklit të KOLB-it 

për mënyrat e mësimit për të rritur. 

Synim tjetër i trajnimit ishte analizimi i 

ndryshimeve dhe risive të kodit të etikës 

profesionale për gjyqtarë ku u diskutuan 

mënyrat se si trajnuesit do t’i adresojnë 

këto risi në trajnim. 

 

Gjithashtu u hartua agjenda për trajnimet 

që do të mbahen me gjyqtarë përfshirë 

koordinimin për materialet që do të përdor-

en në trajnime. 

 

Përfitues të trajnimit ishin trajnuesit e 

IGJK-së që do të angazhohen në trajnimet 

për etikën gjyqësore për gjyqtarë.  
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Trajnimi i Trajnuesve për Etikën Gjyqësore 
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Më 13-14 qershor 2016, në Ohër të 

Maqedonisë është mbajtur Konferenca për 

lansimin e projektit iPROCEEDS, projekt 

ky i  përbashkët Bashkimit Evropian dhe 

Këshillit të Evropës, nën instrumentin e 

para-anëtarësimit (IPA) që mbulon të gjitha 

vendet e rajonit, përfshirë Kosovën 

Qëllimi i kësaj konference ishte prezantimi 

dhe shqyrtimi i kapaciteteve dhe nevojave 

kombëtare në lidhje me krimin kibernetikë 

dhe parandalimin e pastrimit të parave në 

internet në drejtim të forcimit të ka-

paciteteve të autoriteteve në vendet e 

Evropës Juglindore dhe Turqisë.  

 

Në kuadër të Konferencës u paraqit projekt 

raporti për gjendjen aktuale, i hartuar pas 

përfundimit të fazës fillestare, në vizitat e 

ekspertëve të projektit në vendet përfituese 

të projektit dhe plani i punës me aktivitet e 

planifikuara nga projekti iPROCEEDS.  

 

Po ashtu, u realizuan dy punëtori rajonale 

me fokus në ndarjen private/publike të in-

formacionit dhe mekanizmat e shkëmbimit 

të inteligjencës ndërmjet institucioneve të 

sektorit financiar, njësitë e krimit kibernet-

ikë dhe aktorëve të tjerë, si dhe punëtoria 

rajonale për bashkëpunim ndërkombëtar 

ndërmjet njësive të krimit kibernetikë, 

njësive të hetimeve financiare, njësive të 

Inteligjencës Financiare, prokurorisë dhe 

organet kompetente për bashkëpunim 

gjyqësor 

 

Në këtë konferencë morën pjesë ekipet  e 

vendeve nga rajoni i Evropës Juglindore, 

ndërsa në ekipin nga Kosova mori pjesë 

edhe një përfaqësues i Institutit Gjyqësor të 

Kosovës. 
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Konferencë për lansimin e projektit iPROCEEDS 

Aktivitete tjera 
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Me 16-17 qershor, Këshilli i Evropës ka 

organizuar konferencën vjetore të Rrjetit të 

HELP, të titulluar “HELP, mënyra krye-

sore për të harmonizuar jurisprudencën”.  

 

Synim kryesor i konferencës ishte diskuti-

mi i qasjeve metodologjike dhe mjeteve 

për matjen e efektit të trajnimit tek tra-

jnimet mbi të drejtat e njeriut për profe-

sionistët ligjor përfshirë dhe shkëmbimin e 

praktikave më të mira të vendeve anëtare 

të HELP-it.  

 

Po ashtu u prezantua dhe publikimi me 

titull: “Udhëzuesi i HELP për metod-

ologjinë trajnuese për të drejtat e njeriut 

për profesionistët ligjor”, qëllimi i të cilit 

është ofrimi i formave dhe shembujve të 

kurseve interaktive për të drejtat e njeriut. 

 

Objektivë tjetër e konferencës ishte 

zgjedhja e anëtarëve të rinj të këshillit kon-

sultativ të HELP.  

 

IGJK është në cilësinë e vëzhguesit në pro-

gramin HELP të Këshillit të Evropës dhe 

në këtë konferencë ishte e përfaqësuar nga 

U.D. Drejtori i IGJK-së dhe Udhëheqësi i 

PTV-së 

 19 

HELP, mënyra kryesore për të harmonizuar jurisprudencën 
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Më 28-29 qershor 2016, në Budva të Malit 

të Zi është mbajtur Konferenca Rajonale 

Mbrojtja Ligjore Kundër Diskriminimit në 

Evropën Juglindore.  

 

Qëllimi i kësaj konference ishte prezantimi 

i raporteve nga projekti “Mbrojtja ligjore 

kundër diskriminimit në Evropën Juglin-

dore” në nivel rajonal për periudhën tetor 

2015 deri në gusht 2016, si dhe përmirësi-

mi i kapaciteteve metodologjike të grupeve 

të interesit për të vepruar kundër dis-

kriminimit në Evropën Juglindore. 

 

Punimet gjatë konferencës janë zhvilluar 

në grupe me tema edukimi ligjor dhe tra-

jnimi kundër diskriminimit në EJL dhe 

Fuqizimi i kundër diskriminimit dhe ka-

paciteteve ne Evropën jug-lindore.  

 

Në konferencë morën pjesë rreth 80 përfa-

qësues të institucioneve të ndryshme sht-

etërore të Evropës Juglindore si: partnerë 

kryesorë të fakulteteve juridike publike të 

përfaqësuara nëpërmjet Rrjetit të Evropës 

Juglindore Ligjit Shkollës (SEELS) nga 

rajoni i Evropës Juglindore, gjyqësori dhe 

institucionet e trajnimeve, autoritetet sht-

etërore kundër diskriminimit nga vendet e 

Evropës Juglindore. Nga delegacioni i Ko-

sovës përveç institucioneve tjera mori 

pjesë edhe një përfaqësues i Institutit 

Gjyqësor të Kosovës. 

 

Konferenca është mbështetur nga Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusam-

menarbeit (GIZ), Fondi i Hapur Rajonal 

për Reformën Evropës Juglindore-Ligjor. 
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Konferenca Rajonale 

Mbrojtja ligjore kundër diskriminimit në Evropën Juglindore 



 
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 


