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Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme 

Me 01 nëntor 2016, Instituti Gjyqësor i Ko-

sovës në bashkëpunim me Zyrën e UNHCR 

në Prishtinë, në kuadër të PTV, ka realizuar 

trajnimin me temë “Parandalimi dhe luftimi 

i migrimit të parregullt”.  

 

Ky trajnim kishte për qëllim thellimin e 

njohurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve 

lidhur me standardet ndërkombëtare, dis-

pozitat që përmbajnë ligjet në fuqi dhe 

dokumentet tjera të Republikës së Kosovës, 

në lëmin e migrimit. 

 

Në trajnim gjithanshëm u trajtuan tematika 

e migrimit të parregullt dhe rreziqet, 

menaxhimi i migrimit ligjor dhe qarkullues 

dhe transformimi e zhvillimi i migracionit 

në faktor pozitiv ekonomik.  

 

Gjithashtu u trajtua masat që ndikojnë në 

parandalimin dhe luftimin e migrimit të 

parregullt brenda territorit të Republikës së 

Kosovës e që intensifikohen përmes zbati-

mit të dispozitave të Ligjit për të Huajt, me 

të cilin rregullohen në mënyrë decidive 

veprimet që duhen të ndërmerren nga orga-

net kompetente ndaj personave të cilët në 

Kosovë janë me qëndrim të parregullt.  

 

Gjatë trajnimit dilemat u trajtuan përmes 

pyetjeve se sa janë institucionet efikase në 

identifikimin e imigrantëve të parregullt, sa 

janë nën kontroll lëvizjet e imigrantëve pas 

identifikimit dhe regjistrimit të tyre, çka 

duhet bërë për parandalimin dhe luftimin e 

kësaj dukurie dhe u shpjeguan mënyrat efi-

kase për parandalimin dhe luftimin e mi-

grimit të parregullt.  

 

Trajnimi u përcjell edhe me raste dhe 

shembuj konkret, ushtrime dhe detyra në 

grupe, për të zbërthyer kuptimin e drejtë të 

standardeve ndërkombëtare dhe dispozitave 

ligjore nacionale në fuqi lidhur me mi-

grimin.  

 

Përfitues të këtij trajnimi gjyqtarë dhe pro-

kurorë të nivelit themelore, zyrtarë policore 

dhe zyrtarë nga Qendra Kosovare për Re-

habilitimin e te Mbijetuarve të Torturës 

(QKRMT) KRTC. 
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Parandalimi dhe luftimi i migrimit të parregullt 
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Më 02 nëntor 2016, Instituti Gjyqësor i Ko-

sovës si pjesë e trajnimeve të vazhdueshme, 

ka realizuar trajnim për gjyqtarët porotë me 

temë “Roli dhe detyrat e gjyqtarit porotë në 

procedurë gjyqësore”. 

 

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte 

avancimi i njohurive të gjyqtarëve porotë 

lidhur me procedurën gjyqësore ndaj të mi-

turve, procedurën në çështjet statusore si 

dhe për çështjet etike të gjyqtarëve porotë. 

 

Gjatë këtij trajnimi u diskutua për karakter-

istikat themelore dhe parimet e procedurës 

për të mitur, roli i gjyqtarëve porotë në pro-

cedurën përgatitore, në shqyrtimin 

gjyqësor, në seancat për këshillim dhe vo-

tim duke përfshirë procedurën për çështje 

statusore si dhe etikën e gjyqtarëve porotë.  

Gjithashtu gjatë trajnimit vëmendje të 

veçantë i është kushtuar përbërjes së trupit 

gjykues, qasjes që duhet të ketë gjyqtari 

porotë ndaj rastit konkret, njohja me 

parimet etike si dhe shmangia nga sjelljet jo 

etike. 

 

Trajnimi u zhvillua në mënyrë interaktive 

ku gjyqtarët diskutuan çështje të cilat ishin 

më problematike në praktiken gjyqësore po 

ashtu edhe në mënyrë individuale punuan 

raste  praktike. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët 

porotë nga gjykatat themelore nga regjione 

të ndryshme të Kosovës. 
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Roli dhe detyrat e gjyqtarit porotë në procedurë gjyqësore 



B
u

le
tin

i N
ë
n
to

r 2
0

1
6 

Me 03 nëntor 2016, Instituti Gjyqësor i Ko-

sovës me mbështetjen e Zyrës së Këshillit 

të Evropës në kuadër të PTV, ka realizuar 

trajnimin me temë “Neni 8 i Konventës 

Evropiane për M të Drejta e Njeriut dhe 

zbatimi i tij (E drejta për respektimin e 

jetës private dhe familjare)”. 

 

Ky trajnim kishte për qëllim thellimin e 

njohurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve 

lidhur me zbatimin e drejtë të dispozitave 

që përmban neni 8 i Konventës Evropiane 

për të Drejtat e Njeriut dhe efektet e tyre në 

praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane 

për të Drejtat e Njeriut si dhe mënyrat e 

zbatimit në praktikë nga gjykatat 

kombëtare.  

 

Temat që u trajtuan ishin e drejta e respek-

timit të jetës private dhe familjare, banesës 

dhe korrespondencës së individit, u 

zbërthyen në detale nocionet jetë private, 

mbrojtje e jetës private, mbrojtje e shtëpisë, 

mbrojtje e korrespondencës, interes i sig-

urisë publike, mbrojtje e rendit publik, 

shëndeti-morali dhe mbrojtja e të drejtave 

dhe lirive të të tjerëve. 

 

Gjatë trajnimit, dilemat dhe pyetjet u trajtu-

an përmes shpjegimit të pjesshëm teorik, 

duke përdor diskutime, raste dhe shembuj 

konkret, ushtrime, për të zbërthyer kupti-

min e drejtë të dispozitave të nenit 8 të 

KEDNJ, lidhur me të drejtën në respek-

timin e jetës private dhe familjare dhe duke 

u mbështetur në jurisprudencën e GJEDNJ-

së.  

 

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë të 

gjykatave themelore dhe bashkëpunëtor 

profesional. 
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Neni 8 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe 

zbatimi i tij   

(E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare) 
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Kushtet për lidhjen e kontratës, efektet dhe interpretimi 
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Më 4 nëntor 2016, Instituti Gjyqësor i Ko-

sovës, në kuadër të Programit për Tra-

jnime të Vazhdueshme (PTV), ka reali-

zuar trajnimin me temë “Kushtet për 

lidhjen e kontratës, efektet dhe interpreti-

mi”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte t’iu mundësoj 

pjesëmarrësve të njohin më mirë kushtet 

ligjore të cilat duhet të plotësohen për 

lidhjen e kontratës, efektet e kontratës për 

palët kontraktuese, mënyra e interpretimit 

të kontratës, dhe shkaqet për anulimin e 

saj, pasi që numri i kontesteve që lindin 

nga kontrata dhe marrëdhëniet kon-

traktuese është në rritje e sipër. 

 

Në trajnim u elaboruan zbatimi i drejtë i 

dispozitave të Ligjit për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve dhe dispozitave tjera në fuqi 

lidhur me kaparin, kaucionin si dhe 

mjeteve për sigurimin personal të ekze-

kutimit të kontratës siç është pendimi, 

kushti penal dhe dorëzania. 

 

Trajnimi u zhvillua përmes diskutimeve 

interaktive dhe rasteve praktike të 

zgjidhura në bazë të aktgjykimeve nga 

praktika të ndryshme gjyqësore.  

 

Përfitues të këtij trajnimit ishin gjyqtarë të 

gjykatave themelore. 
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Veprat penale kundër integritetit seksual 

Më 8 nëntor 2016, Instituti Gjyqësor i Ko-

sovës, në kuadër të Programit për Tra-

jnime të Vazhdueshme (PTV), ka reali-

zuar trajnimin me temë “Veprat penale 

kundër integritetit seksual”. 

 

Trajnimi kishte për qëllim të kontribuoj në 

avancimin e mëtejmë të njohurive për ve-

prat penale kundër integritetit seksual në 

aspekt të përgjithshëm, vepra penale e 

dhunimit sipas KPK-së dhe vepra penale 

shërbimet seksuale të viktimës së trafi-

kimit sipas KPK-së. 

 

Në kuadër të këtij trajnimi po ashtu  janë 

shtjelluar  çështjet  që lidhen me veprën 

penale keqpërdorimi seksual i personave 

nën moshën 16 (gjashtëmbëdhjetë) vjeç të 

parapara me nenin 235 të KPK-së dhe re-

cidivizmi.   

 

Metodologjia e realizimit të këtij trajnimi 

ishte e kombinuar, teori dhe raste praktike, 

me ç’ rast u zhvilluan diskutime për 

çështjet në fokus të trajnimit. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë 

dhe prokurorë të nivelit themelor. 
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Mjetet e rregullta dhe të jashtëzakonshme juridike 

Më 10 nëntor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, në kuadër të Programit për Tra-

jnime të Vazhdueshme (PTV), ka reali-

zuar trajnimin me temë “Mjetet e rregullta 

dhe të jashtëzakonshme juridike”. 

 

Trajnimi kishte për synim avancimin e 

njohurive lidhur me përdorimin e mjeteve 

të rregullta dhe të jashtëzakonshme ju-

ridike, bazat kur mund të paraqiten mjetet 

juridike, paanshmëria në shqyrtimin e 

mjetit juridik, palët në procedurën përkita-

zi me mjetet e rregullta juridike, shkeljet 

esenciale të dispozitave të procedurës 

penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë 

të gjendjes faktike etj. 

 

Në fokus të këtij trajnimi ishin edhe mje-

tet e jashtëzakonshme juridike, rishikimi i 

procedurës penale, vazhdimi i procedurës 

penale, rishikimi jo i drejtë i procedurës 

penale, rishikimi i drejtë i procedurës 

penale, rishikimi i procedurës penale të 

përfunduar me aktvendim të formës së 

prerë,  kërkesa për zbutjen e jashtëza-

konshme të dënimit dhe kërkesa për mbro-

jtjen e ligjshmërisë.  

  

Trajnimi u shoqërua me raste studimi nga 

praktika gjyqësore sa i përket mjeteve të 

rregullta dhe të jashtëzakonshme juridike 

të cilat kishin për qëllim që të mbësht-

esnin gjyqtarët në evitimin e problemeve 

të cilat shfaqen në praktikë. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë, 

prokurorë dhe bashkëpunëtorë profesion-

al. 
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 Menaxhimi i rasteve 

Më 11 nëntor 2016, Instituti Gjyqësor i Ko-

sovës, në kuadër të Programit për Trajnime 

të Vazhdueshme (PTV), ka realizuar trajni-

min me temë ‘’Menaxhimi i Rasteve’’. 

 

Trajnimi është realizuar me qëllim të 

ngritjes së shkathtësive praktike të menax-

himit të rasteve në gjykatë, parimet e 

menaxhimit të rrjedhës së lëndës, qëllimi 

dhe përgjegjësia e gjykatës lidhur me 

menaxhimin e rasteve, efekti që ka votimi i 

kryerjes së punës së gjykatave, dhe kontrol-

li i hershëm dhe i vazhdueshëm gjyqësor i 

rrjedhës së rastit  

 

Gjithashtu në këtë sesion trajnues, u elabo-

rua edhe menaxhimi i rasteve në prokurori, 

kuptimi dhe rëndësia e planifikimit në 

menaxhim të rasteve, parimet në të cilat 

bazohet procesi i planifikimit në prokurori, 

bazat ligjore për menaxhimin e rasteve, 

rrjedhja e menaxhimit të rastit, pranimi i 

rastit, regjistrimi i rastit në data bazën el-

ektronike, kontrollimi dhe analizimi i rastit, 

përcaktimi i prioritetit të rasteve, përgatitja 

e planit hetimor  dhe mbledhja e materialit 

për dosje.  

 

Trajnimi u zhvillua në mënyrë interaktive, 

me diskutime, ku pjesëmarrësit ngritën dhe 

trajtuan sfidat që hasen në këtë fushë. 

 

Përfitues të këtij programi trajnues ishin 

gjyqtarë, prokurorë, dhe bashkëpunëtorët e 

gjykatave themelore.   

 8 
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Mbrojtja në punë dhe kompensimi i dëmit të shkaktuar në 

punë 

Më 17 nëntor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në kuadër të trajnimeve në PTV, 

ka realizuar trajnimin me temë “Mbrojtja 

në punë dhe kompensimi i dëmit të 

shkaktuar në punë”. 

 

Trajnimi kishte për qëllim që gjyqtarët të 

familjarizohen me legjislacionin e 

zbatueshëm dhe praktikat më të mira për 

çështjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen, 

sigurinë dhe shëndetin në punë. 

 

Fillimisht në këtë trajnim u  trajtuan të 

drejtat e punëmarrësve dhe përgjegjësitë e 

punëdhënësit në rastet e aksidenteve në 

punë apo sëmundjeve profesionale. Në 

veçanti u diskutua për ligjet materiale, 

përfshirë këtu edhe kontratën kolektive 

dhe aktet e brendshme të personit juridik 

të cilat janë të zbatueshme në rastet e aksi-

denteve në punë apo sëmundjeve profe-

sionale. 

 

Gjithashtu është diskutuar për procedurën 

gjyqësore e cila zhvillohet në bazë të 

padisë së parashtruar nga punëmarrësit në 

rastet kur kërkojnë kompensimin e dëmit 

për shkak të lëndimit në punë apo 

sëmundjeve profesionale, dispozitat 

ligjore të zbatueshme, çështjen e provave 

materiale që administrohen, rolin e ek-

spertëve mjekësor dhe atyre për siguri dhe 

mbrojtje në punë. 

 

Gjatë këtij trajnimi u përdoren metoda të 

kombinuara të shpjegimit duke përfshirë 

shpjegime teorike dhe praktike të përcjella 

me shembuj nga praktika gjyqësore. 

 

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin gjyqtarë 

të nivelit themelor nga të gjitha regjionet e 

Kosovës. 
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Procedura ku përfshihen kryerësit me çrregullime mendore 

dhe ekzekutimi i vendimeve gjyqësore te këto raste 

Më 18 nëntor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në kuadër të Programit për Tra-

jnime të Vazhdueshme, ka realizuar trajni-

min me temë “Procedura penale ku përf-

shihen kryerës me çrregullime mendore 

dhe ekzekutimi i vendimeve gjyqësore te 

këto raste”. 

 

Qëllimi i organizimit të këtij trajnimi ishte 

thellimi i njohurive tek gjyqtarët dhe pro-

kurorët, për zbatimin praktik të dis-

pozitave lidhur me mbikëqyrjen e trajtimit 

të detyrueshëm, paraburgimin për person-

at me çrregullime mendore dhe çka e dal-

lon atë si procedurë tek këto raste, llojet e 

trajtimit të detyrueshëm me ndalim në in-

stitucionet e kujdesit shëndetësor dhe tra-

jtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri, si 

dhe rrethanat e ndryshme lidhur me af-

tësinë e këtyre personave për t’iu 

nënshtruar gjykimit. 

 

Me theks të veçantë u trajtuan zbatimi i 

ekzaminimit psikiatrik nga eksperti, qëlli-

mi i këtij ekzaminimi dhe fazat e dhënies 

së urdhrit për ekzaminim psikiatrik, si dhe 

paraburgimi dhe kushtet e veçanta që 

duhet plotësuar për të përcaktuar para-

burgimin ndaj personave me çrregullime 

mendore. 

 

Trajnimi u zhvillua përmes diskutimeve të 

pjesëmarrësve lidhur me dilemat dhe 

vështirësitë në zbatim të legjislacionit në 

praktikën gjyqësore aktuale. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë 

dhe prokurorë të nivelit themelor nga 

regjione të ndryshme të Kosovës. 
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Veprat penale kundër pasurisë 

Më 22 nëntor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, në kuadër të trajnimeve të 

vazhdueshme, ka realizuar trajnimin me 

temë “Veprat penale kundër pasurisë”. 

 

Trajnimi kishte për synim që përmes 

prezantimit të rasteve nga praktika 

gjyqësore dhe diskutimeve grupore, të 

ofrohen alternativa për problemet dhe 

vështirësitë praktike të zbatimit të 

procedurës te veprat penale kundër 

pasurisë. 

 

Gjatë këtij trajnimi u shtjelluan në mënyrë 

të hollësishme dispozitat e Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës për veprat penale 

kundër pasurisë, me fokus të veçantë te disa 

vepra të cilat janë më të shfaqura në 

praktikë. Më tej u trajtuan aspektet e 

përgjithshme të këtyre veprave, format më 

të shpeshta të paraqitjes, motivet e kryerjes 

si dhe kualifikimet juridike të këtyre 

veprave, ku u potencua se ka vështirësi dhe 

dilema në praktikën gjyqësore aktuale sa ju 

përket veprave penale nga ky kapitull.  

 

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 trajnim ishte e 

kombinuar me shpjegime teorike dhe qasje 

interaktive që ishin të përshtatshme dhe 

nxitën pjesëmarrësit të zhvillojnë debat dhe 

të paraqesin sfidat që kanë hasur me rastin e 

trajtimit të këtyre veprave penale. 

  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe 

prokurorë të nivelit themelor. 
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Parashkrimi i kërkesave sipas LMD-së 

Më 24 nëntor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës ka realizuar trajnimin me temë 

“Parashkrimi i kërkesave sipas LMD-së”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte elaborimi i 

institutit të parashkrimit dhe dilemave të 

cilat vazhdimisht i përcjellin gjyqtarët gja-

të trajtimit të pretendimeve të palëve për 

kërkesa të parashkruara. 

 

Gjatë këtij trajnimi u shtjelluan në mënyrë 

të hollësishme dispozitat e LMD-së që 

normojnë parashkrimin, rregullat e 

përgjithshme të përmbushjes së detyrimit 

të parashkruar dhe efekti i pretendimeve të 

palëve për kërkesa të parashkruara. 

Më tej u diskutuan rrethanat që përcak-

tojnë afatet e parashkrimit, koha e fillimit 

të rrjedhës së parashkrimit, si dhe 

ndërprerja dhe ndalja e parashkrimit.  

 

Pjesëmarrësit kishin mundësi që përmes 

elaborimit të rasteve praktike dhe studi-

more, të diskutojnë sfidat aktuale në im-

plementimin e drejtë të dispozitave të 

LMD-së.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

nivelit themelor dhe të apelit, si dhe bash-

këpunëtorët profesional.  

 12 
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Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve 

profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave- Sesioni III 

Më 25-26 nëntor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, me mbështetjen e GIZ, ka reali-

zuar trajnimin “Program i specializuar tra-

jnimi në forcimin e kapaciteteve profe-

sionale në luftimin e shpëlarjes së parave- 

Sesioni III”. 

 

Qëllimi i këtij sesioni trajnues ishte që të 

kontribuoj në thellimin e njohurive në fu-

shën e bashkëpunimit ndërkufitar dhe 

ndërkombëtar për luftimin e pastrimit të 

parave dhe masave adekuate parandaluese 

për veprat e kësaj natyre. 

 

Fillimisht, në kuadër të këtij sesioni u 

shtjelluan zgjidhjet e mundshme alterna-

tive, me fokus të veçantë, marrëveshja 

mbi pranimin e fajësisë në rastet e pastri-

mit të parave. Më tej, trajnimi u fokusua 

në elaborimin e formave të bashkëpunimit 

ndërkufitar dhe ndërkombëtarë, roli i NJIF

-it në këtë fushë, dhe rekomandimet e 

burimeve ndërkombëtare për bash-

këpunim ndërkombëtar për rastet e pastri-

mit të parave.  

 

Përgatitja e rastit për gjykim, masat për 

parandalimin e pastrimit të parave të dhe 

praktikat më të mira në këtë drejtim, ishin 

po ashtu pjesë e diskutimeve në këtë se-

sion.  

  

Ky ishte sesioni i fundit i këtij programi 

trajnues, i cili është realizuar në tri sesione 

në tërësinë e tij. 

 

Përfitues të këtij sesioni ishin gjyqtarë dhe 

prokurorë të nivelit themelor dhe të apelit. 
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Qarkullimi i mallrave dhe shërbimeve dhe kontestet 

ekonomike 

Me 29 nëntor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në kuadër të PTV, ka realizuar 

trajnimin me temë “Qarkullimi i mallrave 

dhe shërbimeve dhe kontestet 

ekonomike”.  

 

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte 

avancimi i njohurive të gjyqtarëve lidhur 

interpretimin e dispozitat të LMD-së, që i 

referohen qarkullimit të mallrave dhe 

shërbimeve, konventën e OKB-së për shit-

blerjen e mallrave dhe zbatimin e saj në 

Kosovë, qarkullimin e mallrave dhe 

shërbimeve në legjislacionin e BE-së, dhe 

përvojat e suksesshme nga praktika e 

GJDBE-së në këtë lëmi. 

 

Çështjet të cilat janë trajtuar gjatë këtij 

sesioni trajnues kishin të bënin me dilemat 

dhe vështirësitë e paraqitura në praktikën 

gjyqësore të zgjedhjes së këtyre rasteve, 

shqyrtimi i dispozitave të LMD-së, që i 

referohen qarkullimit të mallrave dhe 

shërbimeve, Konventa e Kombeve të 

Bashkuara për shitblerjen e mallrave dhe 

zbatimi i saj në Kosovë. Në trajnim është 

diskutuar dhe është bërë krahasimi i 

legjislacioni i BE-së me legjislacionin 

vendor si dhe disa përvoja nga praktika e 

Gjykatës Evropiane të Drejtësisë nga kon-

trata e qarkullimit të mallrave dhe shërbi-

meve. 

 

Gjatë trajnimit u aplikua metoda e 

kombinuar e shpjegimit teorik të përcjella 

me shembuj nga praktika, duke mos mun-

guar edhe diskutimet interaktive. 

 

Përfitues të këtij sesioni trajnues ishin 

gjyqtarë  nga Gjykata e Apelit dhe zyrtar 

CLE –USAID. 
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Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve 

profesionale në luftimin e krimit kibernetikë- Sesioni III 

Më 29-30 nëntor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, me mbështetjen e GIZ, ka reali-

zuar trajnimin “Program i specializuar tra-

jnimi në forcimin e kapaciteteve profe-

sionale në luftimin e krimit kibernetikë - 

Sesioni III”. 

 

Qëllimi i këtij sesioni trajnues ishte që të 

kontribuoj në thellimin e njohurive në fu-

shën e bashkëpunimit ndërkombëtarë dhe 

mundësive të ndjekjes së suksesshme të 

krimit kibernetikë, si një fenomen gjithnjë 

e në rritje edhe në Kosovë. 

 

Në kuadër të këtij sesioni trajnues, u tra-

jtua legjislacioni vendor që rregullon 

bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në 

përgjithësi, me fokus bashkëpunimi ju-

ridik te veprat penale të krimit kibernetikë 

në veçanti.  

 

Më tej, u elaboruan disa forma të kërke-

save ndërkombëtare, kriteret që duhet të 

plotësohen, si dhe u ofruan udhëzime për 

hartim të kërkesave të ndryshme në 

drejtim të shteteve tjera, me qëllim të kri-

jimit të praktikave më të mira në këtë fu-

shë.  

 

Ky ishte sesioni i fundit i këtij programi 

trajnues, i cili është realizuar në tri sesione 

në tërësinë e tij. 

 

Përfitues të këtij sesioni ishin gjyqtarë dhe 

prokurorë të nivelit themelor. 
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Menaxhimi i kohës dhe stresit 

Më 9 nëntor 2016, Instituti Gjyqësor i Ko-

sovës, në kuadër të trajnimeve të va-

zhdueshme ka realizuar trajnimin me temë 

“Menaxhimi i Kohës dhe Stresit ”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që 

pjesëmarrësit ta vlerësojnë rëndësinë e 

menaxhimit të kohës, orarit të punës, per-

ceptimin e arsyeshëm të kohës së punës, 

organizimin e mirë dhe efektiv të kohës së 

punës, përballja me punët nën presion, 

shmangien ose reduktimin e shtyrjes së 

punëve  dhe efekti i kohës për çlodhje.  

 

Në këtë trajnim u elaburua stresi dhe 

karakteristikat e stresit, paraqitja e stresit, 

shkaktarët e stresit, llojet e stresit, janë 

shenjat dhe simptomat paralajmëruese të 

stresit, a mundet të menaxhohet stresi, 

cilat janë teknikat dhe hapat e par për 

menaxhimin e stresit dhe si paraqitet stresi 

në punë, si një dukuri sociale e 

psikologjike mjaft e përhapur.  

 

Në sesionin e dytë të trajnimit është 

shtjelluar meditimi si teknikë relaksuese, 

efektet e meditimit, ecuria e praktikimit të 

meditimit, këshillat që duhet ti 

ndërmarrim gjatë meditimit, dhe cila është 

koha më e mirë e meditimit.   

    

Trajnimi u realizua përmes diskutimeve 

interaktive dhe rasteve praktike për 

zgjidhjen e pyetësorëve se sa dominon 

stresi në kohën e përditshme.  

 

Përfitues të trajnimit ishin stafi adminis-

trativ i gjykatave dhe prokurorive.  
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Menaxhim i burimeve njerëzore 

Më 16 nëntor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, ka realizuar trajnimin me temë 

“Menaxhimi i burimeve njerëzore”. 

 

Trajnimi është realizuar me qëllim që 

pjesëmarrësit të njohin mirë pakon e 

legjislacionit të shërbimit civil, praktikën 

dhe sfidat në zbatimin e këtij ligji dhe 

akteve tjera nënligjore. 

 

Trajnimi gjithashtu, synim kishte edhe 

forcimin e shkathtësive profesionale të stafit 

përkatës administrativ për menaxhimin 

efektiv të burimeve njerëzore, në përputhje 

me legjislacionin në fuqi, rregullat dhe 

rregulloret e brendshme.  

 

Diskutimet gjatë trajnimit u fokusuan në 

elaborimin e kornizës së përgjithshme të 

ligjit për shërbimin civil, çështjet që lidhen 

me rekrutimi, ndërtimin e karrierës, 

avancimin, vlerësimin,  lidershipin, puna në 

ekip dhe dobitë nga puna ekipore si dhe 

motivimi i personelit. 

 

Gjithashtu u diskutua rreth krijimit të 

kushteve për zbatimin e praktikave dhe 

procedurave uniforme për menaxhimin e 

burimeve njerëzore në gjykata dhe në 

prokurori, në përputhje me legjislacionin 

përkatës dhe politikat e miratuara nga KGJK

-ja dhe KPK-ja.  

 

Trajnimi u realizua përmes diskutimeve 

interaktive dhe ushtrimeve në grupe.  

 

Përfitues të këtij trajnimit ishin 

administratorët dhe zyrtarët për personal të 

gjykatave dhe prokurorive të regjioneve të 

ndryshme.  
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Komunikimi i jashtëm dhe i brendshëm 

Me 23 nëntor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosoves në kuadër të programit të 

trajnimeve ka organizuar trajnimin me temë 

“Komunikimi i jashtëm dhe i brendshëm”. 

 

Ky trajnim kishte për qëllim avancimin e 

mënyrës së komunikimit brenda 

administratës së gjykatave dhe prokurorive, 

si çelësi kryesor i arritjes së objektivave dhe 

synimeve, me qëllim të ofrimit të 

shërbimeve gjyqësore efikase, efektive dhe 

transparente. 

 

Fillimisht në këtë trajnim u elaborua roli dhe 

rëndësia e komunikimit të brendshëm, me 

theks të veçantë, ndërtimi i marrëdhënive të 

shëndosha njerëzore dhe profesionale, 

brenda anëtarëve të institucionit me qëllim 

të arritjes së objektivave të përbashkëta për 

të sjellë dobi të përgjithshme për interesat 

publike. Në këtë kuadër u trajtua forma e 

motivimit në punë, roli i punës në grup, 

rrjedha e informacionit si dhe shkëmbimi i 

informacionit. Më tej, u diskutua edhe për 

komunikimin e jashtëm dhe politikat e 

standardet e aplikueshme, i cili bëhet më 

qëllim të informimit të publikut më punën 

që është duke e bërë institucioni përkatës.  

 

Gjithashtu, një vëmendje e caktuar i është 

kushtuar edhe planifikimit të mirë dhe të 

saktë të punës, monitorimit të aktiviteteve, 

delegimit të punës, si dhe raportimit të 

drejtë sipas standardeve, me qëllim të 

avancimin të rolit dhe punës së prokurorëve 

dhe gjyqtarëve si dhe personelit të këtyre 

institucioneve. 

 

Trajnimi u zhvillua përmes diskutimeve të 

pjesëmarrësve lidhur me dilemat dhe 

vështirësitë gjatë punës së tyre në praktikë. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin 

Administratorët dhe ndihmës 

administratorët e gjykatave dhe prokurorive 

si dhe zyrtarë për informimit nga gjykatat e 

themelore dhe gjykata e Apelit. 
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Trajnimi i avancuar i TI-së 

Më 30 nëntor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës ka realizuar trajnimin për 

menaxhmentin e administratës dhe stafin 

administrativ të gjykatave dhe prokurorive 

me temë “Trajnimi i avancuar i TI-së’’. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që 

pjesëmarrësit të forcojnë aftësitë dhe 

shkathtësive lidhur me përdorimin praktik të 

TI-së në kryerjen e detyrave dhe veprimeve 

të përditshme brenda administratës së 

gjykatave dhe prokurorive. 

 

Programet që u trajtuan gjatë trajnimit ishin 

MS Word 2016, MS Outlook 2016, 

menaxhimi dhe siguria e të dhënave, ruajtja 

e të dhënave, rreziqet që ju kanosen të 

dhënave, si dhe shfletimi i sigurt në internet. 

Trajnimi ka ofruar këshilla praktike që 

pjesëmarrësit mund t’i përdorin në punët e 

përditshme. Këto këshilla praktike u 

lehtësojnë punën dhe në të njëjtën kohë 

kursejnë edhe kohën.  

 

Trajnimi u zhvillua në formë të diskutimeve 

interaktive, ku pjesëmarrësit kishin 

mundësinë të paraqesin sfidat dhe 

vështirësitë që ballafaqohen në praktikë, si 

dhe të praktikojnë në mënyrë individuale 

funksionimin e programeve të TI-së. 

 

Përfitues të trajnimit ishin administratorët, 

ndihmës administratoret, si dhe shefat e 

shkrimoreve të gjykatave dhe prokurorive. 
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Nga data 18-21 nëntor 2016, IGJK ka 

realizuar një punëtori për “Hartimin e 

Programit të Punës së IGJK-së për vitin 

2017”. 

 

Në fokus të kësaj punëtorie ishte përcaktimi 

i objektivave të programeve trajnuese, 

hartimi i Planit Vjetor të Punës për vitin 

2017, hartimi i regjistrit të rreziqeve për 

vitin 2017, si dhe finalizimi i Rregullores së 

Programit për Trajnim Fillestar. 

 

Pas analizimit dhe diskutimeve të shumta, 

grupi punues ka përcaktuar strukturën dhe 

objektivat e secilit program trajnues, 

prioritetet për periudhën një (1) vjeçare dhe 

ka përgatitur draftin e  programit të punës. 

 

Struktura e programit të punës për vitin 

2017, përfshinë misionin dhe vizonin e 

IGJK-së, objektivat strategjike, programin e 

trajnimeve duke përfshirë programin e 

trajnimit të vazhdueshëm, programin e 

trajnimit fillestar, trajnimet për avancim, 

programin për hulumtime dhe publikime, 

kurset për administrimin e gjykatës dhe 

prokurorisë, kurset trajnuese për 

profesionistë të tjerë, trajnimi për trajnues, 

mësimin në distancë, administratatën, 

financat dhe infrastrukturën e IGJK-së, 

programet e përbashkëta me partner 

strategjik dhe plani për zbatimi të programit 

të punës.  

 

Po ashtu është finalizuar edhe Rregullorja e 

Programit Fillestar e cila rregullon zbatimin 

e programit trajnues për aftësimin 

profesional dhe ngritjen e shkathtësive 

praktike të gjyqtarëve dhe prokurorëve të 

shtetit të sapoemëruar në sistemin gjyqësor 

dhe prokurorial të Kosovës, e cila më tej do 

të diskutohet në Komisionin e IGJK për 

Çështje Normative dhe do të dërgohet për 

miratim në Këshillin Drejtues të IGJK-së. 

 

Mbështetur në këtë strukturë dhe prioritete, 

grupi punues ka hartuar Planin e Punës për 

vitin 2017,  cili do të diskutohet më tej dhe 

do të miratohet  Këshilli Drejtues i IGJK-

së. 

 

Pjesëmarrës ishin: stafi i IGJK-së. 
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Punëtori për hartimin e Programit të punës për vitin 2017 

Aktivitete tjera 
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Më 22 dhe 23 nëntor 2016, Instituti 

Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me 

Këshillin e Evropës, ka realizuar trajnimin 

e trajnuesve për platformën e mësimit në 

distancë HELP. 

 

Qëllim i këtij trajnimi ishte që trajnuesit të 

njoftohen me përdorimin e platformës 

HELP dhe zbatimin e saj në nivel nacional 

si dhe mënyrën e realizimit të trajnimeve 

përmes kësaj platforme. 

 

Gjatë trajnimit pjesëmarrësit u njoftuan me 

platformën e mësimit në distancë, 

përparësitë e platformës, mënyrën e 

funksionimit të saj, dhe praktikuan 

mënyrën e qasjes në platformën HELP.  

 

Për dy dite trajnimi pjesëmarrësit veç 

tjerash patën mundësinë përmes platformës 

HELP të ndjekin kurset trajnues si Hyrje në 

Konventën për të Drejtat e Njeriu, Kundër 

diskriminimi dhe Krimet nga Urrejtja.  

 

Trajnimi u zhvillua në mënyrë interaktive, 

duke shtruar pyetje rreth përdorimit të 

platformës HELP dhe zbatimit në praktikë 

të mënyrës së ndjekjes së kurseve në 

platformën e mësimit ne distancë.  

 

Përfitues të këtij trajnimi për trajnues ishin: 

gjyqtarë, prokurorë, avokatë, zyrtarë nga 

Gjykata Kushtetuese dhe zyrtarë nga 

Institucioni i Avokatit të Popullit.  

 

Ky trajnim u realizua nga ekspert 

ndërkombëtarë të fushës së mësimit në 

distancë dhe ekspert nga fusha e të drejtave 

të njeriut të programit HELP të Këshillit të 

Evropës. 
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Trajnimi i Trajnuesve për platformën HELP 
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Bazuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit 

në mes IGJK-së dhe Shkollës Kombëtare të 

Magjistraturës së Francës (ENM) prej dt. 

21-25 nëntor një gjyqtarë i Gjykatës 

Themelore – Prishtinë, Departamenti i 

Krimeve të Rënda ka qëndruar në Francë 

në një program internshipi (program 

praktik i trajnimit). 

 

Tema e trajnimit ka qenë e orientuar në 

çështjen e korrupsionit dhe atë me theks të 

veçantë në zbulimin, luftimin dhe 

preventivën e korrupsionit, pra i tërë 

trajnimi ka qenë i orientuar në 

bashkëpunimin kombëtarë dhe 

ndërkombëtarë të institucioneve në luftën 

kundër korrupsionit dhe atë nga zbulimi i 

tij, marrja e masave në luftimin e tij si dhe 

preventiva e ndërmarrë në parandalimin e 

korrupsionit.   

 

Fokusi i këtij trajnimi qëndronte te krijimi i 

bashkëpunimit profesional, të të gjitha 

institucioneve në luftë kundër korrupsionit 

duke përfshirë të gjithë akterët si qeveritar 

dhe jo-qeveritar, strategjia e krijimit të 

departamenteve të posaçme për luftimin e 

korrupsionit sidomos në gjykata, prokurori, 

agjenci hetimore etj., përgatitja e burimeve 

njerëzore si dhe te hartimi i plan –

programeve lidhur me preventivën e 

korrupsionit. 

 

Ky program është financuar nga Ambasada 

e Francës në Prishtinë. 
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Trajnim praktikë “Zbulimi, luftimi dhe preventiva e 

korrupsionit” 



 
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 


