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Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme 

Më 04 tetor 2016, Instituti Gjyqësor i Ko-

sovës, në kuadër të PTV ka realizuar trajni-

min me temë “Veprat penale kundër jetës 

dhe trupit - Vrasja e rëndë dhe vrasja”. 

 

Trajnimi kishte për synim që përmes pre-

zantimit të rasteve nga praktika gjyqësore 

dhe diskutimeve grupore, të ofrohen alter-

nativa për problemet dhe vështirësitë prak-

tike te veprat penale kundër jetës dhe trupit. 

 

Gjatë këtij trajnimi u shtjelluan në mënyrë 

të hollësishme dispozitat e Kodit Penal Re-

publikës së Kosovës për veprat penale 

kundër jetës dhe trupit  me fokus të veçantë 

vepra penale e vrasjes së rëndë dhe vrasjes, 

aspektet e përgjithshme të këtyre dy ve-

prave, format e paraqitjes së veprave penale 

të vrasjes së rëndë dhe vrasjes, motivet e 

kryerjes si dhe kualifikimet juridike të 

këtyre veprave, ku u potencua se ka 

vështirësi në praktikën gjyqësore aktuale sa 

i përket këtij segmenti. Krahasimet me 

legjislacionet e disa vendeve nga regjioni, 

sa i përket trajtimit ligjor të këtyre veprave, 

ishin pjesë e këtij trajnimi. 

 

Metodologjia e aplikuar në këtë trajnim 

ishte e kombinuar. Fillimisht u aplikua 

metoda e elaborimit teorik të veprave 

specifike vrasja dhe vrasja e rëndë, pastaj 

metoda interaktive që ishte e përshtatshme 

që ti nxisë pjesëmarrësit të zhvillojnë debat 

dhe të paraqesin sfidat që kanë hasur me 

rastin e trajtimit të veprave penale kundër 

jetës dhe trupit.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe 

prokurorë të nivelit themelor.  
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Veprat penale kundër jetës dhe trupit - Vrasja e rëndë dhe 
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Konstituimi dhe mbrojtja e servituteve 
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Instituti Gjyqësor i Kosovës me datë 06 

tetor 2016, në kuadër të PTV, ka realizuar 

trajnimin me temë “Konstituimi dhe 

mbrojtja e servituteve”.  

 

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte 

avancimi i njohurive të gjyqtarëve në 

lëmin konstituimit dhe mbrojtjes së servi-

tuteve dhe zbatimit të drejtë të dispozitave 

ligjore në fuqi. 

 

Gjatë këtij trajnimi gjithanshëm u trajtuan 

temat lidhur me dispozitat ligjore që kanë 

të bëjnë me objektin, subjektet dhe ndar-

jen e servituteve, mënyrave të fitimit të 

servituteve dhe shuarjes së tyre si dhe 

padive për mbrojtjen e të drejtave subjek-

tive me rastin e themelimit, ndryshimit 

apo shuarjes së servituteve.   

 

Trajnimi u fokusua në shqyrtimin e 

gjithanshëm të mënyrave të fitimit të ser-

vituteve dhe shuarjes së tyre, mënyrat e 

fitimit të drejtës subjekteve të servituteve 

konform ligjit në fuqi për çështjet e 

pronësisë dhe të drejtave tjera sendore e 

në kuadër të kësaj edhe çështjen e servi-

tutit si një e drejtë sendore mbi sendin e 

huaj.   

 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan dispozitat e 

Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera 

Sendore (LPDS) në aspektin krahasimor 

edhe me dispozitat e Ligjit mbi 

Marrëdhëniet Themelore Juridiko-

Pronësore  (i vitit 1980), me një 

përqendrim edhe në Ligjin për Energjinë, 

kjo për shkakun se me këtë ligji është kri-

juar servituti i Ndërmarrjeve Energjetike 

mbi pronat e personave të tjerë, të gjitha 

këto të shoqëruara me raste nga praktika 

gjyqësore vendore dhe rajonale. 

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët në 

Departamentin e Përgjithshëm - divizioni 

civil të Gjykatës së Apelit dhe departa-

menteve të përgjithshme të Gjykatave 

Themelore. 

 

 



B
u

le
tin

i T
e
to

r 2
0

1
6 

Standardet ndërkombëtare në raport me masat për sigurimin 

e pranisë së të miturit në procedurë 

Më 06 tetor 2016, në kuadër të PTV-së, 

Instituti Gjyqësor i Kosovës ka realizuar 

trajnimin me temë “Standardet ndërk-

ombëtare në raport me masat për siguri-

min e pranisë së të miturit”. 

 

Ky trajnim kishte për synim të 

ndihmoj gjyqtarët dhe  prokurorët në re-

spektimin dhe zbatimin e standardeve 

ndërkombëtare në veçanti të Konventës 

për të Drejtat e Fëmijës dhe Konventës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut si dhe 

instrumenteve të tjera ndërkombëtare në 

procedurën penale ndaj të miturve. 

 

Trajnimi u fokusua kryesisht në temat si: 

interesi më i lartë i fëmijës, privimi i lirisë 

si mjet i fundit, karakteristikat e para-

burgimit dhe standardet ndërkombëtare, 

trajtimi human dhe ndihma ligjore. 

 

Ky trajnim u zhvillua në mënyrë inter-

aktive, me ç ‘rast gjyqtarët dhe prokurorët 

diskutuan lidhur me çështjet nga praktika 

gjyqësore ndërkombëtare dhe vendore. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët 

dhe prokurorët nga niveli themelor - De-

partamenti për të Mitur. 
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Shqyrtimi gjyqësor në procedurën e të miturve 

Më 07 tetor 2016, Instituti Gjyqësor i Ko-

sovës në kuadër të PTV-së, realizoi trajni-

min me temë “Shqyrtimi gjyqësor në pro-

cedurën e të miturve”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte krijimi i prak-

tikave më të mira për zbatimin e 

legjislacionit rreth shqyrtimit gjyqësor si 

fazë e rëndësishme e procedurës penale, si 

dhe fazat e shqyrtimit gjyqësor në proce-

durën ndaj të miturve. 

  

Fokus i këtij trajnimi ishte në marrjen dhe 

hartimin e vendimeve gjyqësore në proce-

durën ndaj të miturve, paraqitja e provave, 

si dhe  rastet kur procedura vendoset me 

aktvendim, kur ndaj të miturit shqiptohet 

masa e diversitetit, masa edukative si dhe 

rastet kur pushon procedura.  

 

Trajnimi u zhvillua në mënyrë interaktive 

ku gjyqtarët dhe prokurorët diskutuan për 

sfidat me të cilat ata ballafaqohen gjatë 

shqyrtimit të këtyre rasteve në procedurë.   

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët 

dhe prokurorët nga niveli themelor – De-

partamenti për të Mitur.  
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 Mjetet e goditjes në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme 

të Kosovës 

Më 11 tetor 2016, Instituti Gjyqësor i Ko-

sovës në kuadër të PTV, ka realizuar trajni-

min me temë “Mjetet e goditjes në Dhomën 

e Posaçme të Gjykatës Supreme”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i njo-

hurive të gjyqtarëve lidhur me mjetet e 

rregullta të goditjes dhe mjetet e jashtëza-

konshme që mund të përdoren në Dhomën 

e Posaçme të Gjykatës Supreme të Koso-

vës. 

 

Në këtë trajnim u trajtuan ankesa dhe 

përmbajtja e saj, shkaqet nga të cilat mund 

të goditet aktgjykimi dhe aktvendimi, 

pranueshmëria e një ankese, kufijtë e 

shqyrtimit dhe afatet për ushtrimin e an-

kesës në Dhomën e posaçme si dhe mjetet 

e jashtëzakonshme juridike.  

 

Në fokus të trajnimit ishin mjetet e goditjes 

që mund të përdoren në Dhomën e 

Posaçme të Gjykatës Supreme sipas Ligjit 

të Procedurës Kontestimore dhe Ligjit për 

Dhomën e Posaçme, pastaj vendimet res-

judicata sipas LPK-së dhe LDHPGJS, pikat 

e njëjta dhe dalluese në mes të aktgjyki-

meve të kotumacionit sipas LPK-së dhe 

LDHPGJS, faktet dhe dilemat lidhur me 

shkaqet ankimore duke zbërthyer nenet 

181,190, 197 dhe 198 të LPK-së. 

 

Gjithashtu u trajtuan faktet, dilemat dhe 

sfidat lidhur me shkaqet e paraqitjes së Re-

vizionit dhe Kërkesës për Mbrojtjen e 

Ligjshmërisë. Në këtë kuadër u diskutuan 

në hollësi dispozitat që i referohen revizio-

nit si mjet i jashtëzakonshëm juridik-

kundërshtimit të vendimeve gjyqësore të 

gjykatës së shkallës së dytë, si dhe dilemat 

që kanë të bëjnë me zbatimin e tij në prak-

tikën juridiko-gjyqësore. U debatua 

gjerësisht edhe për shkaqet kur mund të 

paraqitet ky mjet juridik i jashtëza-

konshëm. 

 

Përfitues në këtë trajnim ishin gjyqtarë të 

Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme 

të Kosovës. 
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Rëndësia e Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të 

Njeriut dhe Lirive Themelore (KEDNJ) dhe efektet e saj në sis-

temin kushtetues të Republikës së Kosovës 

Me 13 tetor 2016, Instituti Gjyqësor i Ko-

sovës me përkrahjen e Zyrës së Këshillit 

të Evropës në Prishtinë në kuadër të PTV, 

ka realizuar trajnimin me temë “Rëndësia 

e Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të 

Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore 

(KEDNJ) dhe efektet e saj në sistemin 

kushtetues të Republikës së Kosovës”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte thellimi i njo-

hurive të gjyqtarëve lidhur me rëndësinë e 

Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të 

Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore 

dhe efektit të saj në Kushtetutën e Repub-

likës së Kosovës dhe sistemin kushtetues 

të vendit.  

 

Temat që u trajtuan ishin: struktura dhe 

interpretimi i Konventës Evropiane dhe 

obligimet që dalin nga ky dokument për 

shtetet anëtare – palë të Konventës, 

struktura e KEDNJ, pastaj interpretimi i 

dispozitave të saja duke u shërbyer me 

rastet nga praktika e pasur e Gjykatës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

(GJEDNJ) dhe mënyrat e zbatimit në 

praktikë të dispozitave të saj nga gjykatat 

kombëtare. 

 

Në këtë trajnim u trajtuan edhe raste nga 

praktika e Gjykatës Kushtetuese të Koso-

vës e që kanë pas efekt në gjyqësorin e 

rregullt. Me një shpjegim shterues dhe 

debat përmbajtësor u arrit të elaborohet 

roli i jurisprudencës së GJEDNJ dhe 

Gjykatës Kushtetuese të Kosovës në zbati-

min e dispozitave të KEDNJ. Përmes 

diskutimeve dhe shembujve studimor u 

elaboruan të drejtat e përcaktuara me 

KEDNJ dhe vendimet e rëndësishme të 

jurisprudencës së GJEDNJ e që janë me 

vlerë obligative për gjyqtarët dhe prokuro-

rët në Republikën e Kosovës si shtet i rre-

thit juridik evropian. 

 

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë të 

Gjykatës së Apelit dhe gjykatave 

themelore.   
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Përgjegjësia penale për shkeljen e të drejtave të autorit 

Më 13-14 tetor 2016, IGJK në bash-

këpunim me Zyrën për të Drejtat e Autorit 

dhe të Drejtat e Përafërta në kuadër të 

Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit 

të Kosovës dhe mbështetjen e TAIEX ka 

realizuar trajnimin me temë “Përgjegjësia 

penale për shkeljen e të drejtave të auto-

rit”.  

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte të sqaroj në 

mënyrë të hollësishme veprat penale 

kundër cenimit të drejtave të autorit 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. 

 

Çështjet të cilat janë trajtuar gjatë këtij 

sesioni trajnues kishin të bënin me kon-

ceptin  e mbrojtjes së pronësisë intelektua-

le dhe të drejtat e autorit dhe të drejtat e 

përafërta.  Njëkohësisht, u bënë vështrime 

analitike dhe përmbajtjesore për çështjet 

rreth ndikimit të teknologjisë digjitale mbi 

të drejtat e autorit dhe mundësitë që i kri-

jon kjo teknologji për personat personave 

që rrezikojnë dhe cenojnë këto të drejta të 

autorit. Paraprakisht, vëmendje parësore 

iu kushtua qasjes alternative për hetimin 

dhe ndjekjen e shkeljeve të të drejtave të 

autorit.  

 

Metodologjia e aplikuar ishte e kombin-

uar, me shpjegime teorike dhe diskutime 

interaktive si dhe puna në grupe e 

pjesëmarrësve.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët, 

prokurorët e nivelit themelor, policia 

hetuese, zyrtarë nga Dogana e Kosovës, 

zyrtarë nga Ministria e Kulturës, Rinisë 

dhe Sportit, avokatë nga të gjitha regjionet  

Kosovës.  
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Program i Specializuar Trajnimi për Zhvillimin e Kapaciteteve 

në Luftën kundër Korrupsionit 

Sesioni III 

.Më 14-15 tetor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në mbështetje të GIZ realizoi se-

sionin e tretë të trajnimit “Program i Spe-

cializuar Trajnimi për Zhvillimin e Ka-

paciteteve në Luftën kundër Korrupsionit”. 

 

Trajnimi kishte për synim avancimin e njo-

hurive të pjesëmarrësve në lidhje me për-

gatitjen e rastit penal nga ana e prokurorit 

për të dërguar dhe përfaqësuar në gjykatë, 

si dhe nga e gjyqtarit për të analizuar, për-

gatitur dhe udhëhequr shqyrtimin gjyqësor. 

 

Në këtë sesion u elaborua mënyra e për-

gatitjes së materialeve lidhur me masat e 

fshehta teknike të vëzhgimit dhe hetimit për 

zbulimin e korrupsionit, llojet, kushtet, per-

sonat kompetent për të lëshuar këto masa, 

përmbajtja dhe kohëzgjatja e urdhrave për 

lëshim të masave si dhe ndihma e organeve 

tjera për zbatimin e këtyre masave, mënyra 

e dorëzimit te shkresave – raporteve tek 

palët lidhur me këto masa në procedurë. 

Gjithashtu është diskutuar lidhur me per-

sonat që duhet të jenë të njoftuar nëse kanë 

qenë nën masat e fshehta teknike të hetimit 

dhe vëzhgimit si dhe për rastet kur ka 

dëshmitarë bashkëpunues dhe dëshmitarë të 

mbrojtur. Pjesë e trajnimit ka qenë edhe 

krahasimi i legjislacionit të BE-së me 

legjislacionin vendor si dhe praktikat më të 

mira ndërkombëtare në luftimin e korrup-

sionit. 

 

Trajnimi u zhvillua në formë interaktive, ku 

u diskutua rreth sfidave në praktike dhe 

vështirësive që gjyqtarët dhe prokurorët 

hasin gjatë punës së tyre. Trajnimi u reali-

zua me ndihmën e ekspertëve vendor dhe 

ndërkombëtar. 

 

Përfitues të këtij sesioni trajnues ishin 

gjyqtarë dhe prokurorë të nivelit themelor 

nga regjione të ndryshme. 
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Kufizimet në ekzekutimin e urdhërkontrollit 

Më 18 tetor 2016, Instituti Gjyqësor i Ko-

sovës, në kuadër të PTV-së, ka realizuar 

trajnimin me temë “Kufizimet në ekze-

kutimin e urdhërkontrollit”. 

 

Qëllimi i trajnimit konsistonte në 

rëndësinë e avancimit të njohurive rreth 

zbatimit të urdhërkontrollit dhe pasojave 

në rastet e mos zbatimit të drejtë të dis-

pozitave ligjore në këtë fushë, me fokus 

në elaborimin e dilemave lidhur me ku-

fizimet gjatë ekzekutimit të urdhër 

kontrolleve. 

 

Fillimisht gjatë trajnimit u shtjellua çësht-

ja e të drejtës së privatësisë dhe respek-

timit të jetës private gjatë kontrollit, 

kërkesa për urdhërkontroll dhe përmbajtja 

e saj, procedura para fillimit të kontrollit, 

ekzekutimi dhe kufizimet e autoriteteve 

shtetërore gjatë kontrollit, si dhe rastet e 

kontrollit pa urdhër të gjykatës.  

 

Më tej u elaboruan provat që nuk kanë 

lidhshmëri me bazën e kontrollit dhe 

pranueshmëria e provave të marra gjatë 

kontrollit.  

 

Gjatë trajnimit u aplikua metoda e 

kombinuar e prezantimit, me shpjegime të 

pjesshme teorike, diskutime interaktive 

për përvojat dhe problemet praktike, si 

dhe ndarja në grupe duke paraqitur raste 

studimore për të identifikuar shkeljet gjatë 

kryerjes së urdhër kontrolleve. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

nivelit themelor, bashkëpunëtor profesion-

al dhe zyrtarë nga Policia e Kosovës. 
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Mjetet e jashtëzakonshme juridike të goditjes së 

vendimeve 

Më 20 tetor 2016, Instituti Gjyqësor i Ko-

sovës në kuadër të PTV-së, ka realizuar 

trajnimin me temë “Mjetet e jashtëza-

konshme të goditjes së vendimeve”, në 

procedurën civile. 

 

Trajnimi kishte për synim të jap sqarime 

lidhur me të drejtën dhe mundësinë e ush-

trimit të mjeteve të jashtëzakonshme ju-

ridike të goditjes së vendimeve dhe 

çështjeve tjera konkrete të ndërlidhura me 

këto mjete si shkallë e fundit gjyqësore 

për palët në kontest civil.  

 

Në kuadër të këtij trajnimi u shtjellua re-

vizioni si mjet i jashtëzakonshëm juridik, 

revizioni kundër aktvendimit dhe ak-

tgjykimit të shkallës së dytë, si dhe rastet 

kur lejohet apo nuk lejohet ushtrimi i re-

vizionit.  

 

Më tej në formë të hollësishme u elabo-

ruan edhe kërkesa për përsëritjen e proce-

durës, raporti midis revizionit dhe 

propozimit për përsëritje të procedurës, 

shkaqet në bazë të të cilave pala mund ta 

propozoj përsëritjen e procedurës si dhe 

kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë. Po 

ashtu u trajtuan llojet e vendimeve me ras-

tin e vendosjes lidhur me këto mjete ju-

ridike.  

 

Trajnimi u zhvillua në formë interaktive, 

me diskutime për çështje praktike lidhur 

me mundësinë e ndërmarrjes së veprimeve 

nga gjykatat e shkallës së parë lidhur me 

disa mjete të jashtëzakonshme. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

nivelit themelor si dhe bashkëpunëtor 

profesional të Gjykatës Supreme të Koso-

vës.  

 11 



B
u

le
tin

i T
e
to

r 2
0

1
6 

Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve 

profesionale në luftimin e krimit kibernetik – Sesioni II 

Më 21-22 tetor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në kuadër të Programit për Tra-

jnime të Vazhdueshme, në mbështetjen e 

GIZ realizoi sesionin e dytë të trajnimit 

“Program i specializuar trajnimi në forci-

min e kapaciteteve profesionale në lufti-

min e krimit kibernetik”.  

 

 

Qëllimi i trajnimit ishte që pjesëmarrësit 

të njihen me provat elektronike, rëndësinë 

dhe veçoritë e tyre, si të identifikohen dhe 

vlerësohen provat elektronike dhe sa 

ndihmojnë provat elektronike në përcakti-

min e veprës penale? 

  

Në kuadër të këtij sesioni u trajtuan provat 

elektronike, procedura dhe prakti-

ka,  marrja e provave elektronike, vlerësi-

mi dhe menaxhimi i rrezikut, luftimi i rre-

ziqeve të sigurisë virtuale si email, viruset 

etj.  

 

Gjithashtu gjatë trajnimit u përdoren 

metodat e krahasimit të legjislacionit ven-

dor me atë ndërkombëtar që e sanksionon 

krimin kibernetik si dhe praktikat më të 

mira ndërkombëtare në luftimin e kësaj 

dukurie. 

 

Përfitues të këtij trajnimi janë gjyqtarë dhe 

prokurorë të nivelit themelor nga regjione 

të ndryshme si dhe zyrtarë hetues nga 

Policia e Kosovës. 

 12 
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Menaxhimi i Stresit  

Me 25 tetor 2016, Instituti Gjyqësor i Ko-

sovës në kuadër të PTV, ka realizuar trajni-

min me temë “Menaxhimi i Stresit”.  

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte trajtimi i 

metodave dhe teknikave për tejkalimin e 

situatave stresuse që shfaqen në punë dhe 

gjatë punës.  

 

Në këtë trajnim me interes ishin 

shpjegimet e metodave se si duhet të përm-

bahen të gjitha ndjenjat nën kontroll, si 

duhet kufizuar kërkesat e tepruara në një 

institucion, si të menaxhohet zemërimi dhe 

iritimi i paarsyeshëm. U shpjegua roli i 

kritikave dhe opinioneve negative, përbal-

limi i situatave kur punët shkojnë keq, 

efekti i punëve dhe angazhimeve të 

padëshiruara, pasojat e mosshfrytëzimit të 

pushimeve ditore, si ndikon mungesa e pri-

oriteteve lidhur me ngarkesën e punës, si 

reflektohet puna që është në diskrepancë 

me aftësitë e një punëtori dhe efekti i 

shfrytëzimit të produktit të punës nga të 

tjerët. 

 

Me dobi ishin edhe trajtimi i shprehive, 

qasjeve dhe efekteve të tyre siç është brak-

tisja e hobeve dhe interesimeve individ-

uale, ngarkesave me shumë detyra në punë, 

vonesave në punë, veprimi në afate kohore 

të caktuara, mosadaptimi me ndryshimet 

që ndodhin, mos shprehja e ndjenjave të 

vërteta, efektet e zemërimit me njerëzit që 

janë të rëndësishëm për punëtorin, raporti i  

gjërave të këqija me gjërat e mira, përballja 

me punët nën presion dhe efekti i kohës 

për çlodhje. 

 

Gjithanshëm u trajtuan dhe stresi, 

stresuesit, presioni, zhgënjimi, konflikti, 

përshtatja si përpjekje për përballimin e 

stresit dhe frustrimi si pengesë fizike, so-

ciale e psikologjike, që individi mund t’i 

zotërojë me mundim të madh ose nuk 

mbërrin ta zotërojë për të arritur qëllimin, 

me të cilin përmbush motivin e tij. 

 

Janë shtjelluar edhe ndryshimet që pasojnë 

sjelljet e njeriut të frustruar e që janë ndry-

shime pozitive dhe ndryshime negative. 

Për ndryshimet pozitive – u potencua se 

ato  kanë te bëjnë me të mësuarit e njeriut 

se pengesat në procesin e realizimit të 

qëllimeve të tij janë dukuri e rëndomtë dhe 

nuk është e thënë që këto pengesa të 

shpijnë në prapakthesë, në mossukses dhe 

në sjellje deprimuese. Ndërsa ndryshimet 

negative tek njeriu i frustruar rrjedhin nga 

gjendja e tij frustruese.  

 

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarët e nive-

lit themelore dhe stafi i IGJK-së. 

 13 
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Trajnimi - Dënimet Alternative në Kosovë (sesioni II) 

Më 25-26 tetor 2016, IGJK në bash-

këpunim me Projektin e Binjakëzimit të 

BE-së për Përforcimin e Shërbimeve 

Sprovuese dhe Korrektuese në Kosovë, 

organizuan trajnimin me temë “Dënimet 

Alternative në Kosovë “ (sesioni II). 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte të sqaroj në 

mënyrë të hollësishme dënimet alternative 

të cilat janë të sanksionuara në Kodin Pe-

nal të Republikës së Kosovës, analizimi 

në praktikë i shqiptimit të dënimeve alter-

native, si dhe efekti i tyre në risocializimin 

e personit të dënuar. 

 

Në  kuadër të këtij trajnimi është bërë  

elaborimi i  kornizës  ligjore vendore për 

shqiptimin dhe zbatimi i dënimeve alter-

native, procedurat gjyqësore që ndiqet në 

shqiptimin e këtyre dënimeve, roli i 

Shërbimit Sprovues i Kosovës dhe përdo-

rimi i dënimeve alternative në Kosovë, si 

dhe standardet dhe praktikat evropiane për 

shqiptimin e dënimeve alternative në BE. 

  

Metodologjia e aplikuar ishte e kombin-

uar, me shpjegime teorike dhe diskutime 

interaktive në mes  pjesëmarrësve dhe tra-

jnuesve.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin  gjyqtarë  

dhe zyrtarë nga Shërbimi Sprovues i Ko-

sovës. 

 14 
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Padia, ndryshimi i padisë dhe kundërpadia 

Më 27 tetor 2016, Instituti Gjyqësor i Ko-

sovës në kuadër të PTV, ka realizuar tra-

jnimin me temë “Padia, ndryshimi i padisë 

dhe kundërpadia”.  

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i 

njohurive të gjyqtarëve lidhur me padinë, 

ndryshimin e saj dhe kundërpadinë. 

 

Gjatë këtij trajnimi u shtjelluan dispozitat 

ligjore që rregullojnë padinë, përmbajtjen 

e saj, ndryshimin e padisë si dhe 

kundërpadinë dhe mënyrat e aplikimit të 

këtyre dispozitave nga gjyqtarët bazuar 

edhe në praktikën gjyqësore. U diskutuan 

situatat dhe rastet kur padia është jo e 

plotë dhe duhet të aplikohet neni 99 i LPK

-së, në cilat raste gjyqtari duhet të lejojë 

parashtrimin e kundërpadisë, si dhe deri 

në cilën fazë të procedurës lejohet ndry-

shimi i padisë. 

Në këtë trajnim u trajtuan përmbajtja e 

padisë, kërkesa e caktuar në pikëpamje të 

çështjes kryesore dhe kërkesave aksesore, 

faktet mbi të cilat paditësi e bazon 

kërkesën dhe përfshirja e disa 

kërkesëpadive në një padi. Ndërsa lidhur 

me ndryshimin e padisë u shtjelluan 

çështjet lidhur me zmadhimin e 

kërkesëpadisë dhe parashtrimi i një 

kërkese tjetër krahas asaj ekzistuese dhe u 

shpjeguan rastet se kur lejohet ndryshimi i 

padisë. 

 

Në trajnim u përdoren metoda të kombin-

uara të shpjegimit duke përfshire shpje-

gime teorike dhe praktike të përcjella me 

shembuj praktik.  

 

Përfitues ishin gjyqtarët e divizioneve 

civile të departamenteve të përgjithshme 

në gjykatat themelore. 

 15 
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Arbitrazhi dhe roli i gjykatës në çështjet e arbitrazhit 

Më 27 tetor 2016, në kuadër të Programit 

për Trajnime të Vazhdueshme (PTV), 

IGJK ka realizuar trajnimin me temë 

“Arbitrazhi dhe roli i gjykatës në çështjet 

e arbitrazhit”. 

 

Trajnimi kishte për qëllim që gjyqtarët të 

avancojnë njohuritë e tyre sa i përket arbi-

trazhit, si një zgjidhje alternative e kon-

testeve ekonomike dhe të njohin rolin e 

gjykatës në raport me procedurën e arbi-

trazhit. 

 

Në kuadër të këtij trajnimi u shtjellua 

korniza ligjore që rregullon procedurën e 

zgjidhjes së kontesteve përmes Arbitrazhit 

dhe mbrojtjen juridike që gëzojnë palët 

pjesëmarrëse sipas legjislacionit nacional.  

 

Po ashtu u trajtuan çështjet e njohjes dhe 

ekzekutimit të vendimeve të arbitrazhit, si 

ato të tribunaleve vendore dhe atyre të 

huaja.  

 

Rëndësi e veçantë i është kushtuar 

mjeteve juridike në procedurën e njohjes 

dhe përmbarimit të vendimeve të arbitra-

zhit respektivisht mundësisë së kontes-

timit, anulimit apo mospranimit, të 

vendimit të arbitrazhit nga gjykatat në Ko-

sovë. 

 

Metodologjia e aplikuar në këtë trajnim 

ishte e kombinuar, me shpjegime teorike, 

dhe diskutime interaktive për dilemat dhe 

vështirësitë që hasin gjyqtarët me rastin e 

trajtimit të lëndëve të kësaj natyre. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

nivelit themelor-departamenti për çështje 

ekonomike si dhe zyrtar ligjor nga ky de-

partament.  

 16 
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Procedura e falimentimit  

Më 28 tetor 2016, IGJK në kuadër të Pro-

gramit për Trajnime të Vazhdueshme 

(PTV), ka realizuar trajnimin me temë 

“Procedura e falimentimit”. 

 

Qëllimi i këtij i trajnimi ishte interpretimi 

në mënyrë të hollësishme i dispozitave 

dhe konceptet themelore të Ligjit të ri për 

likuidimin. 

 

Me rastin e këtij trajnimi u vunë në pah 

dispozitat që rregullojnë riorganizimin e 

personave juridik në falimentim, proce-

dura e falimentimit, subjektet e tjera të 

përfshira në këtë procedurë me theks të 

veçantë administratori falimentues, kërke-

sat e kreditorëve dhe shqyrtimi i tyre, pla-

ni i riorganizimit, likuidimi si dhe përm-

byllja e rastit falimentues. 

 

Me rastin e zbërthimit të dispozitave të 

këtij ligji janë dhënë sqarime për fushë 

veprimtarinë e tij, elementet e reja dhe 

përkufizimet që i përmban ky ligj si 

përparësi. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

nivelit themelor dhe apelit nga departa-

menti për çështje ekonomike si dhe 

zyrtarë ligjor.  

 17 
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Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime 

(PHP) 

Me datë 24 tetor 2016, në mbështetje të 

Asociacionit të Bibliotekave Elektronike 

(ABEK) në Institutin Gjyqësor të 

Kosovës, është realizuar trajnimi për 

qasjen dhe përdorimin e data bazës 

EBSCO. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte njoftimi me 

resurset që ofron kjo data bazë si dhe 

teknikat e kërkimit dhe hulumtimit. 

 

Në këtë trajnim nga eksperti i lartë për 

mbështetje qendrore për Evropën i kësaj 

data baze janë vënë në pah shërbimet dhe 

informacionet që kjo data bazë i ofron, 

teknikat për hulumtim dhe qasja në tekstin 

e plotë të materialeve bibliotekare.  

 

Në trajnim morën pjesë stafi i programit, 

zyrtari përgjegjës për teknologji 

informative si dhe dhe stafi i bibliotekës 

së IGJK-së. 

 18 
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Me 5 tetor 2016, IGJK ka realizuar 

trajnimin me temë “Menaxhimi i rrjedhës së 

rasteve”, për zyrtarët menaxhues të 

administratës së gjykatave dhe prokurorive. 

 

Qëllimi i trajnimit ishte të kontribuoj, që 

pjesëmarrësit të kuptojnë më lehët efektin e 

menaxhimit të mirë dhe rëndësinë e 

menaxhimit të drejtë të rasteve në 

institucionet e drejtësisë, si t’iu shmangen 

situatave jo të dëshirueshme, si të 

eliminojnë humbjen e kotë të kohës, të rrisin  

efikasitetin e punës, krijojnë një ambient të 

mirë e kolegial dhe të rrisin nivelin e 

llogaridhënies në punë.   

 

Në fokus të trajnimit ishin temat si: 

rregulloret, rregullat dhe praktikat ligjore te 

aplikueshme lidhur me menaxhimin e 

rasteve, dilemat ekzistuese dhe problemet 

praktike, specifikat në menaxhimin e 

rrjedhës së rasteve në gjykata dhe prokurori, 

aspektet procedurale dhe praktike të 

menaxhimit të rrjedhës së rasteve dhe roli i 

secilës kategori të stafit, përpunimi dhe 

raportimi i të dhënave, respektimi i afateve, 

monitorimi dhe sigurimi i uniformitetit në 

praktikat administrative, numri i rasteve dhe 

reduktimi i lëndëve të grumbulluara. 

 

Trajnimi është karakterizuar me punën në 

grupe të pjesëmarrësve. Të gjithë 

pjesëmarrësit janë përfshirë në debat, në 

prezantim të punës në grup duke dhënë 

mendimin e tyre varësisht nga elementet e 

rastit praktik. 

 

Përfitues të trajnimit ishin: administratorët e 

prokurorive, administratorët dhe ndihmës 

administratoret e gjykatave dhe degëve tyre, 

shefat e shkrimoreve dhe referentët e lartë. 
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Menaxhimi i administratës së gjykatave 

Më 26-27 tetor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, në kuadër të programit trajnues 

për stafin administrativ të gjykatave dhe 

prokurorive, ka realizuar trajnimin me temë 

“Menaxhimi i administratës së gjykatave’’. 

 

Qëllimi i trajnimit ishte që pjesëmarrësit të 

ngritin kapacitetet lidhur me zbatimin e 

kompetencave të tyre kyçe, për menaxhimin 

e administratës së gjykatave, parimet e 

udhëheqësit të mirë e të suksesshëm, 

natyrën dhe rëndësinë e menaxhimit si dhe 

stilet e menaxhimit si parakusht për një 

menaxhim efektiv. 

 

Në  ditën e dytë të trajnimit po ashtu u 

trajtua lidershipi, ndërtimi i ekipit dhe 

zgjidhja e problemeve, dhe karakteristikat 

kryesore që liderët e suksesshëm kanë.  

 

Gjatë këtij trajnimi, pjesëmarrësit u ndanë 

në grupe dhe punuan në raste praktike 

bazuar në formulën SMART. 

 

Përfitues të trajnimit ishin administrator të 

gjykatave dhe prokurorive  
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Më 04 tetor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, në bashkëpunim me projektin e 

Binjakëzimit “Mbështetje e mëtejme e 

reformës për arsimim ligjor”, ka realizuar 

punëtorinë me temë “Të mësuarit përmes 

praktikës”. 

 

Qëllimi i kësaj punëtorie ishte mbledhja e 

informatave rreth pritjeve të pjesëmarrësve 

lidhur me trajnimin gjyqësor në Kosovë si 

dhe identifikimi i problemeve të 

mëparshme dhe idetë për përmirësime në të 

ardhmen. 

 

Me rastin e kësaj punëtorie nga ekspertët 

ndërkombëtarë ashtu edhe nga 

pjesëmarrësit e kësaj punëtorie u vu në pah 

rëndësia e mësimit gjatë gjithë jetës ndërsa 

kjo në gjyqësor u vlerësua si 

domosdoshmëri. Më tej pjesëmarrësit të 

ndarë në grupe, punuan për zhvillimin 

strategjik të burimeve njerëzore në trajnim 

adekuat dhe të suksesshëm, në formatet e 

trajnimit adekuat për gjyqtarët dhe 

prokurorët e sapo emëruar, vlerësimin e 

nevojave për trajnim si dhe metodat dhe 

mjetet e trajnimit. 

 

Pjesëmarrës në këtë punëtori ishin 

trajnuesit dhe stafi i IGJK-së. 
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Të mësuarit përmes praktikës 
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Më 11-12 tetor 2016, në Zagreb të 

Kroacisë, në kuadër të projektit 

IPROCEEDS, është mbajtur “Punëtori 

rajonale për kurrikulën e trajnimit gjyqësor 

për krimin kibernetikë, provat elektronike 

dhe të ardhurat nga krimi përmes 

internetit”. 

 

Qëllimi i kësaj punëtorie ishte paraqitja dhe 

diskutimi i gjendjes aktuale të kurrikulave 

të trajnimit gjyqësor për krimin kibernetikë, 

provat elektronike dhe të ardhurat nga 

interneti në vendet e Evropës Juglindore 

dhe Turqisë. 

 

Fillimisht vendet pjesëmarrëse në këtë 

punëtori, prezantuan gjendjen aktuale të 

kurrikulave trajnuese në fushën e krimit 

kibernetik, provave elektronike dhe të 

ngjashme si hetimet financiare dhe masat 

kundër pastrimit të parave dhe të ardhurave 

në internet.  

 

Po ashtu, u paraqiten të arriturat, sfidat me 

të cilat ballafaqohen si dhe nevojat aktuale 

të institucioneve të trajnimit gjyqësor në 

ofrimin e trajnimeve adekuate në këtë 

fushë.   

 

Me tej punimet në këtë punëtori u fokusuan 

në elaborimin e kurseve trajnuese për 

krimin kibernetik, provat elektronike dhe të 

ardhurat e krimit në internet, si atyre bazike 

po ashtu edhe të avancuara, të cilat janë 

përgatitur dhe u paraqitën nga ekspertët e 

Këshillit të Evropës. Përmbajtja e këtyre 

moduleve u diskutua bashkërisht me 

delegacionet e vendeve pjesëmarrëse dhe u 

dhanë rekomandime për elementet shtesë të 

cilat i kompletojnë këto kurrlikula 

trajnuese. 

 

Në këtë punëtori morën pjesë ekipet e 

vendeve nga rajoni i Evropës Juglindore 

dhe Turqia, ndërsa në ekipin nga Kosova 

mori pjesë edhe një përfaqësues i Institutit 

Gjyqësor të Kosovës, i cili ka paraqitur 

kurrikulen trajnuese të IGJK-së, sfidat dhe 

nevojat aktuale në drejtim të avancimit dhe 

ofrimit të programeve adekuate trajnuese 

në këtë fushë. 

 22 

Punëtori rajonale për kurrikulën e trajnimit gjyqësor për 

krimin kibernetikë, provat elektronike dhe të ardhurat nga 
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Më 13 tetor 2016, në kuadër të 

bashkëpunimit ndërinstitucional, z. Besim 

Morina  U.D. i Drejtorit të Institutit 

Gjyqësor të Kosovës, ka zhvilluar një takim 

me Kryesuesin e Këshillit Prokurorial të 

Kosovës z. Blerim Isufaj dhe Drejtorin e 

Sekretariatit z. Lavdim Krasniqi. 

 

Temë e diskutimit ishte bashkëpunimi në 

koordinimin e aktiviteteve në mes Institutit 

Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit 

Prokurorial të Kosovës, në veçanti u 

diskutua për përgatitjen e programit të 

trajnimit fillestar për prokurorët e rinj që do 

të rekrutohen nga KPK-ja. 

 

Përfaqësuesit e të dy institucioneve u 

pajtuan që programi trajnues të përgatitet 

në bazë të nevojave të prokurorëve dhe 

rekomandimeve nga Këshilli Prokurorial i 

Kosovës dhe zyra e Prokurorit të Shtetit. 
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Koordinimi mes IGJK-së dhe KPK-së për trajnimin fillestar 

për prokurorë 

Programi për praktikë në Institutin Gjyqësor të Kosovës 

Në kuadër të bashkëpunimit mes Institutit 

Gjyqësor të Kosovës dhe institucioneve të 

arsimit të lartë në Kosovë, kanë ndjekur 

dhe përfunduar me sukses programin e 

praktikës, dy studentë nga Universiteti 

“ILIRIA”.  

 

Gjatë periudhës së praktikës studentët patën 

mundësi të mësojnë për së afërmi 

aktivitetet e IGJK-së, të njihen me 

funksionimin e sistemit gjyqësor dhe 

prokurorial, të përfitojnë nga pjesëmarrja 

në trajnimet e IGJK-së, si dhe të asistojnë 

në hartimin e raporteve, përgatitjen e 

trajnimeve dhe aktiviteteve të ndryshme të 

organizuara nga IGJK. 

 

Pas përfundimit me sukses të praktikës, 

U.D. Drejtori i IGJK-së u shpërndau 

praktikantëve certifikata.  
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Kongresi Ndërkombëtar për Drejtësi 

Më 17-19 tetor 2016, nën organizimin e 

Ministrisë së Drejtësisë së Turqisë, në 

Stamboll është zhvilluar “Kongresi 

Ndërkombëtar për Drejtësi”, qëllimi i të 

cilit ishte rritja e bashkëpunimit gjyqësor 

dhe lehtësimi i funksionimit të gjyqësorit. 

 

Ndër temat kryesore që u shtjelluan nga 

ekspertë të drejtësisë së Evropës ishin: 

zgjidhja alternative e kontesteve, 

përshpejtimi ose shkurtimi i proceseve 

gjyqësore, trajnimi gjyqësor, e drejta 

kushtetuese, struktura e prokurorisë dhe 

hetimi efektiv, traktatet ndërkombëtare 

bilaterale dhe multilaterale, mjetet juridike 

në procedurën penale, imuniteti gjyqësor 

ndërkombëtar, të drejtat e viktimave dhe 

shumë tema tjera. 

 

Në ketë program tre ditor kanë marr pjesë 

gjyqtarë, prokurorë, avokat dhe përfaqësues 

nga institucionet  sistemit të drejtësisë të 

rreth 48 shteteve. 

 

Punimet e këtij kongresi i kanë ndjekur 

edhe një delegacion përfaqësues nga 

institucionet e drejtësisë në Kosovë, në 

kuadër të të cilit ishin Kryetari i Gjykatës 

Supreme, Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës, Gjyqtar nga Gjykata Kushtetuese, 

Kryetar të Gjykatave, gjyqtarë, drejtues të 

IGJK-së dhe SKPK-së. 
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Punëtoria për Hartimin e Programit Trajnues për Vitin 2017 

Më 28-29 tetor 2016, IGJK në mbështetje 

të UNDP-së realizoi “Punëtorinë për 

Hartimin e Programit Trajnues për Vitin 

2017”. 

 

Qëllimi i kësaj punëtorie ishte që duke u 

bazuar në procesin e vlerësimit të nevojave 

për trajnime të realizuar nga IGJK, të 

përcaktohen temat që propozohen të jenë 

pjesë e programit trajnues si dhe të hartohet 

draft programi trajnues i IGJK-së për vitin 

2017.  

 

Programi trajnues i IGJK-së do të jetë 

program një vjeçar dhe do të përmbajë 

tema të karakterit profesional ligjor dhe atij 

ndërdisiplinor. Ky program reflekton 

nevojat e gjyqtarëve dhe prokurorëve si dhe 

kërkesat e dala nga politikat dhe strategjitë 

e vendit për gjyqësorin.  

Gjatë punëtorisë trajnuesit fillimisht 

analizuan propozimet e nxjerra nga 

mekanizmat që IGJK përdorë për 

vlerësimin e nevojave trajnuese, dhe bazuar 

në kërkesën e IGJK-së rreth strukturës së 

përgjithshme që duhet të përmbajë 

programi trajnues përcaktuan temat me 

prioritet që duhet të trajtohen gjatë vitit 

2017. 

 

Bazuar në strukturën e përcaktuar për 

programin vjetor të trajnimeve është 

hartuar koncepti i secilit trajnim duke u 

mbështetur në sfidat dhe problemet e 

shfaqura në praktikën gjyqësore në vend.   

 

Koncepti i secilës temë përfshinë qëllimin 

ku bëhet përshkrimi i temës, evidentohen 

dilemat dhe përshkruhet qasja në adresimin 

e këtyre dilemave gjatë trajnimit. Po ashtu 

koncepti përmban edhe përmbajtjen dhe 

përfituesit e trajnimit. 

 

Pjesëmarrës në këtë punëtori ishin trajnues 

të IGJK-së nga radhët e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve. 



 
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 


