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Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme 

Më 05 gusht 2016, IGJK në bashkëpunim 

me programin e USAID-it, JSSP, ka 

realizuar trajnimin me temë “Ndryshimet 

dhe risitë në Kodin e Etikës Profesionale 

për gjyqtarë”. 

 

Ky trajnim kishte për qëllim që gjyqtarët të 

identifikojnë ndryshimet dhe risitë që 

përmban Kodi i ri i Etikës profesionale për 

gjyqtarë dhe të njohin Rregulloren për 

përcaktimin e sjelljeve të pahijshme, të 

miratuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës.  

 

Diskutimet në këtë trajnim u fokusuan në 

shtjellimin e hollësishëm të dispozitave që 

përmban Kodi i Etikës Profesionale për 

gjyqtarë, ndryshimet dhe risitë e këtij kodi 

krahas kodit aktual që është në fuqi, 

parimet e përgjithshme dhe mënyra e 

strukturimit, si dhe standardet e sjelljes që 

përcakton ky Kodi i ri i Etikës Profesionale 

për gjyqtarë.  

 

Më tej u trajtua Rregullorja për përcaktimin 

e sjelljeve të pahijshme, qëllimi i saj, 

përcaktimi i sjelljeve të pahijshme, 

kategorizimi i tyre dhe përcaktimi i 

sanksioneve që përmban kjo Rregullore.   

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e 
Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme. 
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Grupet e përbashkëta të hetimit 
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Më datë 05-07 shtator 2016, IGJK në 

bashkëpunim me projektin 

“Bashkëpunimi Juridik Ndërkombëtarë në 

Drejtësinë Penale” i financuar nga BE-ja e 

Rrjetit dhe i zbatuar nga Rrjeti  Prokuro-

rëve të Ballkanit Perëndimor, ka realizuar 

punëtorinë me temë “Grupet e Përbash-

këta të hetimit”. 

 

Në kuadër të punëtorisë u elaboruan 

çështjet  rreth formimit të grupeve të për-

bashkëta të hetimit si dhe ndihmës së 

ndërsjellët juridike ndërkombëtare, prak-

tikat e deritanishme me theks të veçantë 

në mbledhjen dhe shkëmbimin e provave 

rreth veprave penale që kanë të bëjnë me 

krimin e organizuar dhe çështjet finan-

ciare.  

 

Po ashtu u trajtuan çështjet e rolit dhe 

funksionit të Interpolit, Europolit dhe të 

institucioneve tjera me rëndësi që merren 

me shkëmbimin e informacioneve dhe he-

timin e krimit të organizuar me element 

ndërkombëtar.    

 

Metodologjia e aplikuar ishte e kombin-

uar, me shpjegime teorike dhe diskutime 

interaktive si dhe puna në grupe e 

pjesëmarrësve.  

 

Përfitues të këtyre trajnimeve ishin proku-

ror nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, 

Prokuroria Speciale e republikës së Koso-

vës, prokurorët e nivelit themelor, si dhe 

hetues policor nga të gjitha regjionet Ko-

sovës.  
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Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve, bashkëpronësia dhe 

pjesëtimi 

Me datë 06 shtator 2016, Instituti 

Gjyqësor i Kosovës në kuadër të PTV-së, 

realizoi trajnimin me temë ”Pasuria e për-

bashkët e bashkëshortëve, bashkëpronësia 

dhe pjesëtimi”. 

 

Trajnimi synonte që në tërësi të vlerësohet 

aspekti teorik dhe ai praktik, që ka të bëjë 

me çështjen pasurisë së përbashkët të 

bashkëshortëve, bashkëpronësinë dhe 

pjesëtimin e kësaj pasurie, dhe në këtë 

formë të kontribuohet në drejtim të 

avancimit të njohurive dhe shkathtësive 

profesionale të gjyqtarëve pjesëmarrës me 

qëllim të unifikimit të standardeve ju-

ridike. 

 

Në kuadër të këtij trajnimi janë shtjelluar 

natyra juridike e bashkëpronësisë dhe 

pronësisë së përbashkët, dallimet në mes 

këtyre dy formave të pronësisë dhe ele-

mentet specifike dalluese të këtyre insti-

tuteve. Me tej u trajtua pronësia e përbash-

kët e bashkëshortëve, pronësia e veçantë e 

tyre, administrimi i këtyre pasurive, dety-

rimet e përbashkëta të bashkëshortëve në 

lidhje me këtë pasuri, pjesëtimi i kësaj 

pasurie, si dhe legjislacioni i zbatueshëm 

cili e rregullon këtë çështje. Veçanërisht u 

trajtua procedura gjyqësore dhe au-

torizimet e gjykatës me rastin e vendosjes 

në lidhje me kërkesën e bashkëshortëve 

për pjesëtimin e pasurisë së përbashkët.  

 

Ndër të tjera janë elaboruar edhe kriteret 

në bazë të të cilave gjykata e bënë pjesëti-

min e pasurisë së përbashkët të bash-

këshortëve sipas dispozitave ligjore të 

Ligjit mbi Familjen Kosovës. 

 

Trajnimi u zhvillua me diskutime inter-

aktive në çdo fazë të tij nga gjyqtarët 

pjesëmarrës të cilët ngritën dilemat dhe 

paqartësitë rreth interpretimit dhe imple-

mentimit në procesin e vendimmarrjes nga 

gjykatat. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e 

gjykatave themelore dhe bashkëpunëtorët 

profesional në gjykata. 
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Veprat penale kundër detyrës zyrtare 

Më datë 08 shtator 2016, Instituti 

Gjyqësor i Kosovës në kuadër të 

trajnimeve të vazhdueshme, ka realizuar 

trajnimin me temë “Veprat penale kundër 

detyrës zyrtare”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte të sqaroj në 

mënyrë të hollësishme veprat penale 

kundër detyrës zyrtare sipas Kodit Penal 

të Republikës së Kosovës, si dhe të 

analizohen disa nga format e këtyre 

veprave që më së shpeshti paraqiten në 

praktikën gjyqësore.  

Fillimisht u paraqiten karakteristikat dhe 

elementet esenciale të këtyre veprave 

penale. Me tej u trajtuan veprat: 

Shpërdorimi i pozitës ose i autorizimit, 

marrja dhe dhënia e ryshfetit si dhe 

raportet në mes të këtyre veprave penale. 

Veprat tjera penale nga kapitulli i veprave 

penale kundër detyrës zyrtare, që u 

elaboruan ishin edhe vepra e ushtrimit të 

ndikimit dhe vepra nxjerrja e 

kundërligjshme e vendimeve gjyqësore.  

Krahasimi i legjislacionit vendor me atë të 

disa shteteve të rajonit, po ashtu ishin 

pjesë e trajtimit dhe diskutimit në kuadër 

të këtij trajnimi.  

Metodologjia e aplikuar në këtë trajnim 

ishte e karakterit interaktiv e përshtatshme 

për pjesëmarrësit që zhvilluan debat dhe 

paraqitën sfidat me rastin e trajtimit të 

veprave penale kundër detyrës zyrtare. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë 

dhe prokurorë të nivelit themelor.  
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Konfiskimi ndërkufitar i pasurive 

Më 08-09 shtator 2016, IGJK në bash-

këpunim me projektin “Bashkëpunimi Ju-

ridik Ndërkombëtarë në Drejtësinë 

Penale” i financuar nga BE-ja, dhe i 

zbatuar nga Rrjeti  Prokurorëve të Ball-

kanit Perëndimor, ka realizuar punëtorinë 

me temë “Konfiskimi ndërkufitar i 

pasurive”. 

 

Çështjet të cilat janë trajtuar gjatë kësaj 

punëtorie kishin të bënin me specifikat e 

ndihmës së përbashkët juridike në lidhje 

me metodat moderne të vlerësimit, në 

kontekst të krimit të organizuar ndërkufi-

tar dhe kthimit të aseteve duke ndërmarr 

ndër-veprime komplekse në konfiskimin e 

të ardhurave nga krimi.  

 

Njëkohësisht, u trajtua dhe u demonstrua 

struktura dhe hartimi i kërkesave për 

ngrirjen ndërkufitare të aseteve dhe kon-

fiskimit të pasurisë të fituar me vepër 

penale me element ndërkombëtar. 

 

Metodologjia e aplikuar ishte e kombin-

uar, me shpjegime teorike dhe diskutime 

interaktive si dhe puna në grupe e 

pjesëmarrësve.  

 

Përfitues të këtyre trajnimeve ishin 

gjyqtarët, prokurorët e nivelit themelor, 

policia hetuese, zyrtarët nga dogana, 

zyrtarët nga Njësia e inteligjencës finan-

ciare nga të gjitha regjionet  Kosovës  
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KEDNJ dhe përdorimi i data bazës HUDOC 

Me datë 09-10 shtator 2016, IGJK në bash-

këpunim me UNDP në kuadër të PTV-së, 

ka realizuar trajnimin me temë “KEDNJ 

dhe përdorimi i data bazës HUDOC”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte thellimi i njo-

hurive të pjesëmarrësve lidhur me rolin, 

strukturën, dhe detyrimet pozitive nga 

KEDNJ, dhe Protokollet e saj, mënyrat e 

zbatimit në praktikë, jurisprudenca dhe 

standardet e përcaktuara nga Gjykata 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

(GJEDNJ) në lidhje më zbatimin nga 

gjykatat kombëtare.  

 

Në këtë trajnim u  trajtua edhe kuptimi i të 

drejtave, interpretimi dhe procedurat për 

mbrojtjen e tyre të garantuara me Konventë 

me fokus në rastet nga praktika e GJEDNJ 

të cilat kanë pasur për objekt interpretimin 

çështjeve të rëndësishme, që ndërlidhen me 

njohjen dhe zbatimin praktik të të drejtave 

dhe lirive themelore.  

 

Temë tjetër me rëndësi ishte edhe ajo mbi 

“Ndalimin e diskriminimit nga këndvështri-

mi i KEDNJ (Neni 14 i KEDNJ-së) dhe 

mbrojtja juridike kundër diskriminimit në 

Republikën e Kosovës si dhe Portali-

HUDOC (i GJEDNJ) - si përdoret HUDOC 

për qëllime të zbatimit të KEDNJ dhe të 

praktikës gjyqësore të saj. 

Gjithashtu u debatua çështja boshte se si 

gjykatat kombëtare do të munden t’i refero-

hen e precedentëve të GJEDNJ dhe 

njëkohësisht obligimin kushtetues që 

përcakton neni 53 i Kushtetutës së Repub-

likës së Kosovës që interpretimi i të 

drejtave kushtetuese të bëhet në harmoni 

me vendimet e kësaj gjykate.  

 

Gjithanshëm, përmes diskutimeve dhe 

shembujve studimor trajnuesit elaboruan të 

drejtat e përcaktuara me KEDNJ dhe 

vendimet e rëndësishme të jurisprudencës 

së GJEDNJ e që do jenë udhëzime mjaft të 

dobishme për gjyqtarët dhe prokurorët gjatë 

punës së përditshme të tyre. 

 

Ishte vlerësim i përgjithshëm se trajnimi 

dyditorë në përfundim të tij arriti objektivat 

e tij në kuptim të drejtë të nocioneve 

themelore të Konventës Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut, rolit dhe ndikimit të saj në 

mbrojtjen të drejtave të njeriut, kuptimit të 

jurisprudencës së GJEDNJ në interpretimin 

dhe vendosjen e standardeve në aplikimin 

të drejtave dhe zbatimin e drejtë në praktikë 

të tyre dhe precedentëve të GJEDNJ nga 

gjykatat kombëtare. 

 

Përfitues te këtij trajnimi ishin gjyqtarët e 

nivelit themelor dhe të apelit, si dhe proku-

ror të nivelit themelor. 
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Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve 

në luftën kundër shpëlarjes së parave- Sesioni II 

Më datë 09-10 shtator 2016, IGJK me 

mbështetjen e GIZ ka realizuar trajnimin 

“Program i specializuar trajnimi në forci-

min e kapaciteteve në luftën kundër 

shpëlarjes së parave- Sesioni II”. 

 

Ky sesion trajnimi kishte për synim të 

kontribuoj në avancimin e mëtejmë të njo-

hurive rreth zbatimit të rregullativës 

ligjore nacionale që mbulon këtë fushë 

dhe krahasimit me legjislacionin e BE-së 

në drejtim të krijimit të praktikave më të 

mira në luftimin e shpëlarjes së parave.  

 

Në kuadër të këtij sesioni u trajtuan tekni-

kat e ekzaminimit të mashtrimeve tek pas-

trimi i parave, mënyrat e mbledhjes së in-

formatave dhe vlerësimi i tyre, shembuj 

konkret të përgatitjes së profilit personal, 

gjurmimi i fondeve nga ana e marrësit dhe 

nga ana e paguesit si dhe rikthimi i 

pasurive të fituara në mënyrë të 

kundërligjshme. Më tej u elaboruan 

burimet ndërkombëtare në këtë fushë si: 

rekomandimet e FATF, Konventa e 

Këshillit të Evropës për Pastrim, Bastisje 

Sekuestrimin dhe Konfiskimin e pasurisë 

së fituar nga krimi dhe Financim të Ter-

rorizmit, si dhe u analizua legjislacioni për 

pastrim të parave në kontekst të pa-

jtueshmërisë me burimet ndërkombëtare 

dhe krahasuese me disa vende të BE-së. 

 

Në kuadër të këtij programi trajnues të 

specializuar, do të zhvillohet edhe një (1) 

sesion tjetër trajnues. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë 

dhe prokurorët të nivelit themelor dhe të 

apelit.  
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Masat e fshehta të hetimit dhe vëzhgimit 

Më datë 13 shtator 2016, Instituti 

Gjyqësor i Kosovës, në kuadër të PTV-së 

ka realizuar trajnimin me temë “Masat e 

fshehta të hetimit dhe vëzhgimit”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që në mënyrë 

detale të trajtohet korniza ligjore që rreg-

ullon mënyrën e lëshimit të masave të 

fshehta të hetimit dhe vëzhgimit, proce-

durën e zbatimit dhe aplikimit të këtyre 

masave në drejtim të sqarimit të dilemave 

që ekzistojnë në praktikën gjyqësore. 

 

Gjatë këtij trajnimi u theksua rëndësia e 

këtyre masave dhe zbatimi i tyre i drejtë 

në praktikë, llojet e të gjitha masave dhe 

fazat e hetimit gjatë të cilave ato mund të 

autorizohen.  

 

Më tej u trajtuan kushtet ligjore, personat 

e autorizuar për lëshimin e masave të 

fshehta, hartimi i urdhrave për zbatim të 

këtyre masave dhe përmbajtja e kërkesës 

për marrjen e këtyre urdhrave për autorizi-

min e masave. 

 

Në këtë kontekst u shtjelluan kompetencat 

e policisë, prokurorit të shtetit dhe gjyqta-

rit të procedurës paraprake. 

 

Metodologjia e trajnimit ishte një kombin-

im i teorisë dhe rasteve praktike të pa-

rashtruara nga trajnuesit me qëllim të 

kontributit në unifikimin e praktikës 

gjyqësore lidhur me këtë fushë. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët 

dhe prokurorët e nivelit themelor. 
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Masat edukative të shqiptuara ndaj të miturve 

Më datë 14 shtator 2016, Instituti 

Gjyqësor i Kosovës si pjesë e programit të 

trajnimeve të vazhdueshme, ka realizuar 

trajnimin, nga fusha e drejtësisë për të mi-

tur-aspekti penal, me temë “Masat 

edukative të shqiptuara ndaj të miturve”. 

 

Trajnimi synonte që duke analizuar 

legjislacionin e zbatueshëm në këtë fushë, 

të sqaroj çështje që paraqiten si dilema në  

shqiptimin dhe zbatimin e masave 

edukuese, si dhe të ofroj praktikat më të 

mira në aplikimin e masave edukuese të 

parapara me KDM. 

 

Në kuadër të këtij trajnimi u trajtua qëlli-

mi i masave edukative dhe përfitimet e 

aplikimit të tyre, llojet e këtyre masave, 

ku u shtjelluan në mënyrë të hollësishme 

secila nga masat disiplinore, masat e 

mbikëqyrjes së shtuar si dhe masat 

edukative institucionale. Me tej u diskutua 

për kushtet ligjore dhe kriteret që vlerëson 

gjykata me rastin e shqiptimit të njërës 

nga masat, përcaktimi i kohëzgjatjes se 

tyre, si dhe  roli i tyre në shmangien nga 

stigmatizimi i të miturve. 

 

Trajnimi ishte i formatit ndërveprues, me 

diskutime nga ana e pjesëmarrësve për 

çështjet në fokus të këtij trajnimi, si dhe u 

prezantuan raste praktike dhe hipotetike 

nga ana e trajnuesve, me ç’ rast 

pjesëmarrësit u ndan në grupe për të tra-

jtuar detyrat e parashtruara. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin prokurorë 

të nivelit themelor si dhe bashkëpunëtorët 

profesional. 
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Objekti i konfliktit administrativ dhe karakteristikat e 

aktit administrativ 

Më 15 shtator 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, në kuadër të Programit për Tra-

jnime të Vazhdueshme (PTV), ka reali-

zuar trajnimin me temë “Objekti i kon-

fliktit administrativ dhe karakteristikat e 

aktit administrativ”. 

 

Qëllimi i trajtimit të kësaj teme ishte që 

përfituesit të përvetësojnë njohuritë lidhur 

me inicimin e konfliktit administrativ me 

padi në gjykatën kompetente, e cila e 

shqyrton ligjshmërinë e aktit administrativ 

që kontestohet me padi. 

 

Në kuadër të këtij trajnimi u elaboruan 

parimet dhe rregullat kryesore të Ligjit për 

Konfliktet Administrative, karakteristikat 

e aktit administrativ, fillimi i konfliktit 

administrativ, objekti i konfliktit adminis-

trativ, rastet kur nuk mund të filloj një 

konflikt administrativ, procedura sipas 

padisë dhe veprimet e gjykatës lidhur me 

padinë si dhe përfundimi i konfliktit ad-

ministrativ. 

 

Dilemat dhe pyetjet gjatë trajnimit u 

adresuan përmes shpjegimit të pjesshëm 

teorik, duke u bazuar në raste dhe duke 

përdorur shembuj konkret nga praktika 

gjyqësore aktuale. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e 

departamenteve administrative të gjykatës 

themelore dhe Gjykatës së Apelit. 
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Zbatimi i Ligjit për Themelimin e Regjistrit të të 

Drejtave të Pronës së Paluajtshme 

Më datë 16 shtator 2016, IGJK në kuadër 

të trajnimeve të vazhdueshme, ka realizuar 

trajnimin me temë “Zbatimi i Ligjit mbi 

Regjistrin për Themelimin e Regjistrit të 

të Drejtave të Pronës së Paluajtshme”. 

 

Trajnimi synonte që të trajtoj aspektet 

ligjore që kanë të bëjnë me instrumentet 

lidhur me regjistrimin e pronës se palu-

ajtshme në Zyrën Kadastrale Komunale 

(ZKK), dhe procedura e inicimit të kon-

fliktit administrativ në gjykatën kompe-

tente kundër vendimit të AKK-së. 

 

Gjatë këtij trajnimi, në mënyrë të hol-

lësishme u elaboruan dispozitat e Ligjit 

për Themelimin e Regjistrit të të Drejtave 

të Pronës së Paluajtshme, kushtet dhe 

kriteret e regjistrimit të Drejtave të 

Pronave të Paluajtshme, si dhe parimet e 

rregullat kryesore të Ligjit për Procedurën 

Administrative, me rastin e inicimit të 

konfliktit administrativ në gjykatë kundër 

vendimit të AKK-së. 

 

Trajnimi u zhvillua përmes diskutimeve 

dhe situatave praktike që përmbajnë di-

lema të mundshme në drejtim të elimin-

imit të dilemave të caktuara. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

nivelit themelor dhe atij të apelit.  
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Procedura sipas ankesës 

Më datë 22 shtator 2016, Instituti Gjyqësor 

i Kosovës në kuadër të trajnimeve të va-

zhdueshme, ka realizuar trajnimin për 

gjyqtarë, të fushës civile, me temë 

“Procedura sipas ankesës”. 

 

Qëllimi i trajnimit ishte që të analizohen 

dispozitat e procedurës kontestimore sa i 

përket ankesës, procedurës sipas ankesës, 

kufijve të shqyrtimit të ankesës si dhe 

mënyrave të vendosjes së saj. 

 

Trajnimi u fokusua kryesisht në elarorimin 

e përmbajtjes së drejtë të ankesës si mjet i 

rregullt juridik, shkaqet e paraqitjes së an-

kesës, procedura e pranimit dhe shqyrtimit 

të ankesës në gjykatën e shkallës së parë 

dhe afatet ligjore lidhur me procedurën e 

dërgimit të ankesës në shkallën e dytë.  

 

Me tej u trajtuan format e vendosjes mbi 

ankesën nga gjykata e shkallës së dytë, 

rastet kur refuzohet ankesa, përmbajtja e 

arsyetimit të vendimit të gjykatës së 

shkallës së dytë dhe veprimet e kësaj 

gjykate pas vendimmarrjes. 

 

Diskutimet në këtë trajnim u zhvilluan në 

atë mënyrë që të ofrohen përgjigje të gjitha 

pyetjeve dhe dilemave që ndërlidhën me 

ankesën si mjet i palëve për të goditur 

vendimet e gjykatës së shkallës së parë. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

nivelit themelor dhe të apelit. 
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Program i Specializuar Trajnimi për Prokurimin Publik 

të Kosovës - Sesioni II 

Më datë 23-24 shtator 2016, Instituti 

Gjyqësor i Kosovës, mbështetjen e GIZ, ka 

realizuar sesionin II të programit trajnues 

“Program i Specializuar Trajnimi për Pro-

kurimin Publik të Kosovë”. 

 

Qëllimi i këtij sesioni ishte avancimi i 

mëtejmë i shkathtësive profesionale të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur me njo-

huritë e nevojshme organizimin e sistemit 

të prokurimit publik në Kosovë si dhe fu-

shëveprimin e institucioneve relevante në 

drejtim të zbulimit dhe hetimit të 

suksesshëm të korrupsionit në fushën e 

prokurimit. 

 

Temat në fokus të këtij sesioni kishin të 

bëjnë kryesisht me zbatimin e drejtë të 

legjislacionit të zbatueshëm dhe procedurat 

e prokurimit publik, rreziqet dhe pasojat e 

korrupsionit në këtë proces, si dhe skemat e 

mundshëm të kurdisjes së ofertave dhe të 

korrupsionit në prokurimin publik. Më tej u 

trajtua edhe mënyra e funksionimit të plat-

formës së prokurimit publik elektronik. 

 

Gjithashtu në këtë sesion trajnues, u elabo-

rua planifikimi i hetimit, përmbajtja e 

planit të hetimit dhe ndjekjes, si dhe 

rëndësia e krijimit të një strukture të heti-

mit. 

 

Trajnimi u zhvillua në mënyrë interaktive, 

me diskutime, ku pjesëmarrësit ngritën dhe 

trajtuan sfidat që hasen në këtë fushë. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe 

prokurorë të nivelit themelor dhe atij të 

apelit. 

 14 
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Kompensimi i dëmit material dhe jo material 

Me 27 shtator 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në kuadër të PTV-së, ka realizuar 

trajnimin me temë “Kompensimi i dëmit 

material dhe jo material”. 

 

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte 

avancimi i njohurive të gjyqtarëve në 

lëmin e shpërblimit të dëmit dhe zbatimit 

të drejtë të dispozitave të Ligjit për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve për shpërbli-

min e dëmit material dhe jo material. 

 

Gjatë këtij trajnimi gjithanshëm u trajtuan 

temat lidhur me  format e dëmit material 

dhe jo material, lartësia e kërkesës për 

dëm, marrëveshjet jashtëgjyqësore për 

shpërblimin e dëmit, lartësia e kamatës 

dhe llogaritja e saj. 

 

Trajnimi u shoqërua me shqyrtimin e 

gjithanshëm të rasteve nga praktika 

gjyqësore, veçmas për format e dëmit jo 

material siç janë: dhimbjet e shkaktuara 

fizike, frika e pësuar, dhimbjet e pësuara 

shpirtërore për shkak të zvogëlimit të ak-

tivitetit përgjithshëm jetësor, dhimbjet e 

pësuara shpirtërore për shkak të shëmtimit 

trupor, dhimbjet e pësuara shpirtërore për 

shkak të invaliditetit, dhimbjet e pësuara 

shpirtërore për shkak të vdekjes së per-

sonit të afërt, dhe dhimbjet e pësuara 

shpirtërore për shkak të cenimit të din-

jitetit dhe integritetit. 

 

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarët nga 

Departamenti i Përgjithshëm - divizioni 

civil të Gjykatës së Apelit dhe departa-

menteve të përgjithshme të Gjykatave 

Themelore. 
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Matja e dënimit 

Më 27 shtator 2016, IGJK në kuadër të 

Programit për Trajnime të Vazhdueshme 

(PTV), ka realizuar trajnimin me temë 

“Matja e dënimit”. 

 

Synimi i trajnimit ishte që në mënyrë të 

hollësishme të trajtoj rregullat e përgjith-

shme për matjen e dënimit, dhe në këtë 

formë të kontribuoj që gjyqtarët të unif-

ikojnë politikat ndëshkimore dhe të 

përfillin në praktikë rregullat për matjen e 

dënimit në veçanti kur kemi të bëjmë me 

zbutjen gjyqësore të dënimeve. 

 

Në kuadër të këtij trajnimi u elaboruan 

kriteret kryesore për matjen e lartësisë së 

dënimit, rrethanat lehtësuese dhe rënduese 

dhe vlerësimi i tyre me rastin e matjes së 

dënimit, zbutja dhe ashpërsimi i dënimit 

për recidivizëm, zbatimi i matjes së 

dënimit kur kemi të bëjmë me dënimin për 

bashkim të veprave penale dhe llogaritja e 

dënimeve për personat e dënuar dhe në 

paraburgim. 

 

Përmes analizimit të çështjeve praktike, 

pjesëmarrësit zhvilluan diskutime inter-

aktive dhe paraqitën nga këndvështrimet e 

tyre vlerësimet se sa po zbatohen drejt 

rregullat e përgjithshme për matjen e 

dënimit në praktikën gjyqësore aktuale. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

nivelit themelor. 
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Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në rastet e ndryshimit të 

statusit të tyre 

Më datë 29-30 shtator 2016, IGJK ka real-

izuar trajnimin me temë “Mbrojtja e të 

drejtave të fëmijëve në rastet e ndryshimit 

të statusit të tyre ”, që është sesioni i tretë 

i trajnimit për modulin Drejtësia për 

Fëmijë - aspekti civil. 

 

Ky trajnim kishte për qëllim të kontribuoj 

në avancimin e njohurive teorike dhe 

praktike të gjyqtarëve pjesëmarrës, lidhur 

me interpretimin dhe zbatimin e drejtë të 

dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me 

procedurën e kundërshtimit dhe proce-

durën e njohjes së atësisë dhe amësisë, në 

drejtim të mbrojtjes së interesit më të mirë 

të fëmijës në rastet e ndërrimit të statusit 

të tyre dhe rastet e dhunës në familje. 

 

Trajnimi kishte në fokus temat si: statusi i 

fëmijës dhe vërtetimi i statusit martesor, 

fëmijët martesor dhe jashtëmartesor, 

mënyrat e vërtetimit të marrëdhënieve 

prindërore jashtëmartesore, pasojat për 

fëmijën në rastet e kundërshtimit të atësisë 

dhe amësisë dhe efektet juridike të njohjes 

së atësisë dhe amësisë në procedurë 

gjyqësore.  

 

Gjithashtu në kuadër të këtij trajnimi u 

shtjelluan dhe të drejtat e fëmijëve në 

rastet e dhunës në familje, llojet e urdhër 

mbrojtjeve dhe masave mbrojtëse kundër 

dhunës në familje të cilat mund ti caktoj 

gjykata. 

 

Metodologjia e zhvilluar në këtë trajnim 

ishte e kombinuar me ligjërim teorik, raste 

dhe detyra praktike dhe diskutime për 

problemet dhe sfidat që hasen në praktikë. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

gjykatave themelore. 
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Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime 

(PHP) 

Me datë 09 shtator 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 

punimeve dhe përzgjedhja e tyre  për 

publikim në revistën Opinio Juris”  

 

Këshilli i Redaksisë gjatë shqyrtimit të 

njëmbëdhjetë punimeve të autorëve të 

ndryshëm,  bazuar në prioritetet e 

përcaktuara për publikime në këtë numër 

të revistës “Opinio Juris”, përzgjodhi për 

publikim vetëm ato punime të cilat janë 

hartuar në frymën e praktikës gjyqësore 

dhe që iu kanë referuar vendimeve që 

kanë marrë gjykatat lidhur me çështjet për 

të cilat kanë qenë objekt trajtimi në 

punimet e tyre.  

 

Në këtë takim po ashtu u dhanë edhe 

rekomandime dhe sugjerime për plotësim 

edhe të disa punimeve, duke ju dhënë 

mundësia që edhe këto punime të 

përfshihen nëse autorët e tyre i bëjnë 

ndryshimet dhe plotësimet sipas kërkesave 

të Këshillit të Redaksisë. 

 

Gjatë diskutimit u vu në pah edhe rëndësia 

e revistës dhe kriteret që duhet 

përmbushur punimet, me qëllim që kjo 

revistë të shërbejë si një burim që krahas 

aspektit teorik të ofrojë edhe praktikën 

gjyqësore për gjyqësorin e Kosovës. 
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Me datë 14-15 shtator 2016, Instituti 

Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me 

projektin e Binjakëzimit "Mbështetje e 

mëtutjeshme e reformës për arsimim 

ligjor" i financuar nga BE, realizoi trajni-

min e radhës për trajnues me temë 

“Avancimi i metodologjisë trajnuese”. 

 

Qëllimi i trajnimit ishte zhvillimi i shkath-

tësive të monitorimit të pjesëmarrësve gja-

të trajnimit si dhe avancimi i metod-

ologjisë trajnuese për realizimin e 

suksesshëm të programeve trajnuese.  

 

Gjatë dy ditë trajnimi trajnuesit patën ras-

tin të njoftohen me teknikat që duhet të 

përdoren për të mbajtur pjesëmarrësit aktiv 

në trajnim, përfshirë të dëgjuarit aktiv, si të 

menaxhojnë komunikimin dhe diskutimin 

gjatë një trajnimi. 

 

Gjithashtu në trajnim u shpjeguan edhe 

tiparet e një trajnuesi të mirë, intensiteti i 

të mësuarit dhe metodat e trajnimit, zhvil-

limi i shkathtësive komunikuese.  

 

Trajnimi është karakterizuar me punën në 

grupe, me ç ‘rast trajnuesit kanë punuar në 

përgatitjen e prezantimit, kanë luajtur në 

role dhe kanë zhvilluar rastet të studimit 

nga praktika. 

 

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtar, admin-

istrator të gjykatave, menaxher për komu-

nikim, dhe zyrtar për menaxhimin e 

lëndëve, të gjithë trajnues të IGJK-së.  

 

Ky trajnim u realizua nga ekspert gjerman 

të fushës së trajnimeve gjyqësore. 
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Më 27-29 shtator 2016, në kuadër të 

projektit të Sektorit të Drejtësisë 

Regjionale, “Forcimi i institucioneve të 

drejtësisë penale dhe sundimit të ligjit në 

Evropën Qendrore dhe Lindore”.  nën 

organizimin e Departamentit të Shtetit-Zyra 

Tej-oqeanike për Zhvillim të Prokurorisë, 

Ndihmë dhe Trajnim (OPDAT), 

Departamenti Amerikan i Drejtësisë-Zyra 

Ndërkombëtare për Narkotik dhe Zbatim të 

Ligjit dhe Ministria e Drejtësisë e Kroacisë, 

në Dubrovnik të Kroacisë është realizuar 

trajnimi i trajnuesve me temën “ Zhvillimi i 

Kurrikulës - të nxënit nga të rriturit”. 

 

Qëllimi i këtij kursi trajnues ishte fuqizimi 

institucioneve trajnuese dhe zhvillimi i 

shkathtësive të trajnueseve për zhvillimin e 

planeve strategjike, përgatitjen e kurrikulës 

dhe shfrytëzimin e metodologjive të të 

nxënit nga të rriturit dhe komponentës së 

trajnimit të trajnuesve për të zhvilluar 

programe të qëndrueshme në mënyrë më 

efektive. 

 

Fokusi i këtij trajnimi ka qëndruar në 

udhëzimet mbi praktikat efektive lehtësuese 

të trajnimeve si: hapja e diskutimit, 

menaxhimi dhe angazhimi në diskutim, 

mbyllja e diskutimit, teknikat efektive për 

parashtrimin e pyetjeve, udhëzimi për 

menaxhimin me pjesëmarrës të vështirë dhe 

teknikat e kontrollit për moderim. 

 

Punimet gjatë këtij trajnimi janë zhvilluar 

në grupe ku fillimisht janë ndarë tema nga 

fusha e korrupsionit, trafikimi me qenje 

njerëzore dhe barazi gjinore e më pastaj 

janë prezantuar nga përfaqësuesit e të gjitha 

shteteve pjesëmarrëse. 

 

Në ketë program trajnimi kanë marr pjesë 

gjyqtarë, prokurorë, avokat dhe përfaqësues 

nga institucioneve të trajnuese të shteteve të 

rajonit. 

 

Nga delegacioni i Kosovës kanë marr pjesë 

një gjyqtarë, një prokurorë, dy avokat si 

dhe U.D. Drejtori i IGJK-së dhe 

Udhëheqësi i PTF-së në IGJK. 
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