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Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme 

Më 01 dhjetor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në kuadër të Programit për Tra-

jnime të Vazhdueshme (PTV), ka realizuar 

trajnimin me temë “Bashkëpunimi juridik 

ndërkombëtarë në çështjet civile ”.  

 

Ky trajnim kishte për synim të ndihmoj 

gjyqtarët me njohjen dhe zbatimin e Kon-

ventës mbi Aspektet Civile të Rrëmbimit 

Ndërkombëtar të Fëmijës si dhe me 

legjislacionin vendor që rregullon çështjen 

e rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijëve dhe 

procedurën e kthimit sa më të shpejtë të 

fëmijës në shtetin kërkues.  

 

Temat që u trajtuan në këtë sesion trajnues 

ishin: procedura e kthimit vullnetar të 

fëmijës, masat e përkohshme të cilat mund 

të lëshohen  

 

 

me qëllim të sigurimit të kthimit të fëmijës 

si dhe rastet kur gjykata mund të refuzoj 

kthimin e fëmijës në shtetin kërkues. 

 

Gjithashtu është diskutuar për organet kom-

petente për zhvillimin e procedurës së 

kthimit të fëmijës e në veçanti për rolin e 

Ministrisë së Drejtësisë në bashkëpunimin 

ndërkombëtar në çështjet juridike në rastet 

e rrëmbimit ndërkombëtarë të fëmijëve.  

 

Trajnimi u zhvillua në formë interaktive, ku 

u diskutua rreth sfidave në praktikë dhe 

vështirësive që gjyqtarët hasin gjatë punës 

së tyre. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë të 

nivelit të apelit dhe nivelit themelor. 
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Bashkëpunimi juridik ndërkombëtarë në çështjet civile 
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Më 02 dhjetor 2016, IGJK në kuadër të tra-

jnimeve të vazhdueshme ka realizuar trajni-

min me temë “Masat për sigurimin e 

pranisë së të pandehurit në procedurë”.  

 

Ky trajnim kishte për qëllim avancimin e 

njohurive lidhur me zbatimin në praktikë të 

masave për sigurimin e të pandehurit në 

procedurë, problemet që paraqiten me ras-

tin e moszbatimit apo zbatimit jo të drejtë 

të këtyre dispozitave ligjore dhe efektin e 

tyre në procedurën gjyqësore.  

 

Në fokus të trajnimit ishin masat që Kodi i 

Procedurës Penale ka paraparë për të 

siguruar prezencën e të pandehurit në pro-

cedurë si: arresti shtëpiak, dorëzania dhe 

paraburgimi.  

Gjithashtu u diskutua për elementet e cak-

timit të paraburgimit dhe kushtet ligjore të 

caktimit të masave për sigurinë e pranisë së 

të pandehurit në procedurë si dhe respek-

timi i lirive dhe të drejtave të njeriut në 

rastet e shqiptimit të këtyre masave. 

 

Trajnimi në çdo fazë ishte interaktiv, me 

çështje të ngritura për diskutim nga 

pjesëmarrësit për të analizuar problemet që 

hasin në praktikë dhe për të dhënë 

rekomandime. 

 

Përfitues të këtij sesioni trajnues ishin 

gjyqtarë dhe prokurorë nga niveli themelor.   
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Më 06 dhjetor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, në kuadër të Programit për Tra-

jnime të Vazhdueshme (PTV), realizoi tra-

jnimin me temë “Bashkëpunimi në kryerjen 

e veprës penale”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte të sqaroj në 

mënyrë të hollësishme format e bash-

këpunimit në kryerjen e veprave penale, si 

dhe analizimi i ndihmës, shtytjes dhe bash-

kimit criminal, si forma me të cilat një 

numër i konsiderueshëm i veprave penale 

kryhen, për të cilat në praktikë ka vështirësi 

në identifikimin e tyre.  

 

Gjatë trajnimit u shtjelluan çështjet që kanë 

të bëjnë me bashkëkryerjen dhe 

marrëveshjen për të kryer vepër penale, 

shtytja dhe ndihma duke përfshirë bash-

kimin kriminal, kufijtë e përgjegjësisë 

penale dhe ndëshkimi për bashkëpunim.  

 

Njëkohësisht, u bë vështrimi i rasteve nga 

praktika si dhe shkëmbimi i përvojave me 

qëllim të  eliminimit të dilemave të cilat 

shfaqen në praktikë.  

 

Metodologjia e aplikuar ishte e kombinuar, 

me shpjegime teorike dhe diskutime inter-

aktive në mes pjesëmarrësve dhe tra-

jnuesve.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët të 

nivelit themelor nga regjionet e ndryshme të  

Kosovës.  
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Mjetet provuese dhe marrja e provave 
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Më 08 dhjetor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, në kuadër të Programit për Tra-

jnime të Vazhdueshme (PTV) ka realizuar 

trajnimin me temë “Mjetet provuese dhe 

marrja e provave” në procedurën civile.  

 

Trajnimi synonte që në tërësi të vlerësohet 

aspekti teorik dhe ai praktik, që ka të bëjë 

me çështjen e mjeteve provuese dhe 

marrjen e provave në procedurën civile.  

 

Në këtë formë të kontribuohet në drejtim 

të avancimit të njohurive dhe shkathtësive 

profesionale të gjyqtarëve pjesëmarrës, se 

si duhet të zhvillohet procedura e të 

provuarit dhe kur gjykata është e autori-

zuar që t’i marrë edhe provat që nuk i ka-

në propozuar palët.   

Në kuadër të këtij trajnimi janë shtjelluar 

llojet e mjeteve provuese në procedurën 

kontestimore, barra e të provuarit në pro-

cedurë kontestimore si dhe sigurimi i 

provës. Po ashtu u diskutua për faktet që 

duhet të provohen dhe ato që nuk duhet të 

provohen në procedurën civile.  

 

Metodologjia e aplikuar në këtë trajnim 

ishte e karakterit interaktiv, pjesëmarrësit 

paraqitën sfidat me të cilat po ballafaqo-

hen me identifikimin e mjeteve provuese 

në procedurën civile. 

 

Përfitues të këtij sesioni trajnues ishin 

gjyqtarë dhe prokurorë nga niveli 

themelor.   
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E Drejta e Autorit dhe të drejtat e përafërta 

Më 08 dhjetor 2016, IGJK në bash-

këpunim me Zyrën për Mbrojtjen e të 

Drejtave të Autorit në kuadër të Ministrisë 

së Kulturës Rinisë dhe Sportit, me 

mbështetjen e TAIEX, ka realizuar trajni-

min me temë “E Drejta e Autorit dhe të 

drejtat tjera të përafërta”.  

 

Ky trajnim kishte për synim avancimin e 

njohurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve 

në lëmin e zbatimit praktik të legjislacio-

nit nacional për të drejtën e autorit dhe 

akteve ndërkombëtare në këtë lëmi.  

 

Në fokus të trajnimit ishin mbrojtja e të 

drejtave të autorit dhe të drejtave të 

përafërta në Republikën e Kosovës dhe 

sipas të drejtës së Bashkimit Evropian, u 

analizuan specifikat e të drejtës së autorit, 

zbatimi i drejtë i legjislacionit ndërk-

ombëtarë në fushën e të drejtës së autorit 

dhe zbatimi i drejtë i dispozitave ligjore 

në fuqi në Republikën e Kosovës.  

 

Në trajnim u ofruan njohuri për mënyrën e 

operimit të së drejtës së autorit dhe të 

drejtave tjera relevante vështruar si nga 

perspektiva legjislative ashtu edhe ajo 

praktike në kontekstin vendor dhe atë 

ndërkombëtar. Ishte me dobi të veçantë 

komentimi dhe interpretimi i vendimeve 

tipike të Gjykatës së Drejtësisë të BE-së 

lidhur me këtë temë dhe zbërthimi i raste-

ve të vendosura nga kjo gjykatë.  

 

Trajnimi adresoi edhe problemet aktuale 

në të drejtën e autorit dhe mundësoi 

diskutimin e këtyre problemeve në detaje 

duke ofruar edhe zgjidhje dhe shpjegime 

konkrete nga ekspertët. 

 

Trajnimit u zhvillua përmes diskutimeve 

interaktive, shpjegimit të pjesshëm teorik, 

duke përdor raste dhe shembuj konkret. 

 

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë dhe 

prokurorë të nivelit të apelit dhe të nivelit 

themelorë nga regjionet të ndryshme të 

vendit, avokatë, zyrtar nga MTI, zyrtarë 

nga Dogana e Kosovës.  
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Vepra penale kundër lirive dhe të drejtave të njeriut 

Me 13 dhjetor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, në bashkëpunim me Këshillin e 

Evropës, Zyra në Prishtinë ka realizuar 

trajnimin me temë “Vepra penale kundër 

lirive dhe të drejtave të njeriut”.  

 

Trajnimi kishte për synim që përmes pre-

zantimit të rasteve nga praktika gjyqësore 

dhe diskutimeve grupore, të ofrohen alter-

nativa për problemet dhe vështirësitë 

praktike në lidhje me mbrojtjen e lirive 

dhe të drejtave të njeriut.  

 

Në fokus të trajnimit ishin: rrëmbimi dhe 

shtrëngimi, privimi i kundërligjshëm i liri-

së, keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës 

zyrtare ose autorizimeve publike si dhe 

tortura dhe veprat tjera penale nga ky ka-

pitull.  

 

Gjatë këtij trajnimi  u analizuan disa nga 

veprat kryesore të Kapitullit XVII të Kodit 

Penal të Kosovës.  

 

Pjesëmarrësit patën rastin të diskutojnë 

për mundësitë e mbrojtjes efikase të vikti-

mave të këtyre veprave penale.   

  

Përfitues të këtij sesioni trajnues ishin 

gjyqtarë, prokurorë nga niveli themelor si 

dhe bashkëpunëtor profesional.  
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 Integriteti në gjyqësor si kusht për fitimin e besimit të publikut 

Më 15 dhjetor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, në kuadër të Programit për Tra-

jnime të Vazhdueshme (PTV) ka realizuar 

trajnimin me temë “Integriteti në gjyqësor 

si kusht për fitimin e besimit të publikut”. 

 

Trajnimi kishte për qëllim avancimin e njo-

hurive lidhur me sjelljen etike profesionale 

të gjyqtarëve dhe prokurorëve në punën e 

tyre ashtu edhe në jetën jashtë saj, në 

drejtim të ngritjes së besimit të publikut në 

institucionet gjyqësore.  

 

Trajnim u fokusua kryesisht në elaborimin 

e normave të zbatueshme etike dhe nor-

mave tjera të mirësjelljes, rëndësisë së 

profesionalizmit, integritetit dhe dinjitetit 

moral, parimit të pavarësisë dhe paanësisë 

si dhe faktorëve që ndikojnë në cenimin e 

këtyre parimeve. 

 

Gjithashtu në kuadër të këtij trajnimi u tra-

jtuan edhe sjellja jo profesionale dhe per-

sonale që zbehin besimin e publikut siç ja-

në: konflikti i interesit, ndikimet e 

brendshme dhe të jashtme si dhe veprimta-

ritë jo gjyqësore me theks në pavarësinë 

financiare. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin prokurorë të 

nivelit themelor dhe zyrtarë ligjorë nga 

regjione të ndryshme të Kosovës. 
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Shqyrtimi fillestar dhe shqyrtimi i dytë 

Më 15 dhjetor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, me mbështetjen e OSBE-së, ka 

realizuar trajnimin me temë “Shqyrtimi 

fillestar dhe shqyrtimi i dytë”. 

 

Trajnimi synonte që përmes trajtimit të 

dilemave dhe vështirësive praktike që 

hasen në aplikimin e dispozitave ligjore që 

i referohen shqyrtimit fillestar dhe shqyr-

timit të dytë, të ofroj alternativa për situata 

të ndryshme me të cilat mund të ballafa-

qohen gjyqtarët dhe prokurorët në këtë 

fazë të procedurës.  

 

Fillimisht në kuadër të këtij trajnimi u 

elaboruan karakteristikat e shqyrtimit 

fillestar dhe shqyrtimit të dytë, zhvillimi 

dhe rrjedhja e procedurës në këtë fazë, si 

dhe roli i gjyqtarit dhe prokurorit në 

shqyrtimin fillestar dhe të dytë.  

 

Me tej u shtjelluan dhe diskutuan rrethana 

praktike si: ftesa për palët e dëmtuara në 

shqyrtimin fillestar, vlerësimi paraprak i 

aktakuzës, aspektet praktike të kthimit të 

aktakuzave nga ana e gjykatave, 

marrëveshja për pranimin e fajësisë në 

shqyrtimin fillestar.  

 

Ndër të tjera po ashtu u diskutua për situa-

tat se kur nuk duhet të mbahen shqyrtimi 

fillestar dhe shqyrtimi i dytë. 

 

Metodologjia e aplikuar në këtë trajnim 

ishte e karakterit interaktiv në çdo fazë të 

tij, ku pjesëmarrësit në vazhdimësi shpre-

hën vështirësitë dhe konfuzionet që hasin 

në praktikën gjyqësore aktuale. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë 

dhe prokurorë të nivelit themelor nga 

regjioni i Gjakovës, Pejës dhe Prizrenit.  

 9 
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Kundërvajtjet dhe sanksionet kundërvajtëse sipas ligjit të ri 

për kundërvajtje 

Më 16 dhjetor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, në kuadër të Programit për Tra-

jnime të Vazhdueshme, ka realizuar trajni-

min me temë “Kundërvajtjet dhe sanksio-

net kundërvajtëse sipas ligjit të ri për 

kundërvajtje”.  

 

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte 

elaborimi i hollësishëm i dispozitave të 

Ligjit të ri për Kundërvajtje (Ligji nr. 

05/10087), njoftimi i pjesëmarrësve me 

kushtet për përcaktimin e kundërvajtjeve 

dhe sanksionet për kundërvajtje, palët dhe 

përgjegjësia për kundërvajtje, procedura 

për kundërvajtje, procedura e veçantë për 

të mitur dhe procedura e ekzekutimit të 

sanksioneve për kundërvajtje. 

 

Çështjet të cilat janë trajtuar gjatë këtij 

sesioni trajnues kishin të bënin me 

përgjegjësitë kundërvajtëse, sanksionet  

 

kundërvajtëse dhe masat e veçanta të 

kundërvajtjes. 

 

Po ashtu u trajtua edhe parashkrimi i 

zhvillimit të procedurës së kundërvajtjes 

se si zhvillohet kjo procedurë sipas ligjit 

të ri për kundërvajtje.  

 

Gjatë trajnimit u aplikua metoda e 

kombinuar e prezantimit, ku përmes 

shembujve praktik dhe diskutimeve inter-

aktive, gjyqtarëve pjesëmarrës ju ofruan 

alternativa për paqartësitë dhe vështirësitë 

e zbatimit ligjit të ri për kundërvajtje në 

praktikë.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë 

nga gjykatat themelore - divizioni për 

kundërvajtje nga të gjitha Regjionet e Ko-

sovës. 
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Shpërlarja e parave 

Më 19 dhjetor 2016, si pjesë e trajnimeve 

të vazhdueshme, IGJK me mbështetjen e 

GIZ ka realizuar trajnimin me temë 

“Shpëlarja e parave ”.  

Ky sesion trajnimi kishte për synim të 

kontribuoj në avancimin e mëtejmë të 

njohurive rreth zbatimit të instrumenteve 

ligjore ndërkombëtare për të luftuar 

pastrimin e parave. 

 

Në kuadër të këtij sesioni u trajtuan 

instrumentet ligjore ndërkombëtare për të 

luftuar pastrimin e parave, strategjitë e 

zbatueshme ndërkombëtare që luftojnë 

pastrimin e parave, mënyrat e 

bashkëpunimit ndërkombëtarë në rastet e 

pastrimit të parave në fazën e hetimit, 

përdorimi i dëshmitarëve bashkëpunues në 

rastet e pastrimit të parave, si dhe pastrimi 

i parave tek krimet ndërkufitare. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin prokurorë të 

prokurorisë speciale të Republikës së 

Kosovës dhe prokuror të nivelit themelor. 
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Përgjegjësia penale e personave juridik 

Më 20 dhjetor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, në kuadër të Programit për 

Trajnime të Vazhdueshme (PTV), ka 

realizuar trajnimin me temë “Përgjegjësia 

penale e personave juridik”. 

 

Qëllimi i trajnimit ishte ngritja e njohurive 

të gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

eliminimin e dilemave që ekzistojnë në 

praktikë rreth përcaktimit të përgjegjësisë 

penale të kryesve të veprave penale të 

personave përgjegjës të personit juridik dhe 

të vetë personave juridik. 

 

Trajnimi u fokusua kryesisht në elaborimin 

e normave të zbatueshme rreth 

përgjegjësisë penale të personit juridik e 

cila është e lidhur ngushtë me përgjegjësinë 

e personit përgjegjës i cili duke vepruar në 

emër të personit juridik në kuadër të 

autorizimeve ka kryer vepër penale, me 

qëllim që personi juridik të realizoj ndonjë 

dobi, ose ka shkaktuar dëme.  

 

Trajnimi u zhvillua përmes diskutimeve 

interaktive, shpjegimit të pjesshëm teorik, 

duke përdorur raste nga praktika. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe 

prokurorë të nivelit themelore. 
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Veprat penale kundër martesës dhe familjes 

Më 22 dhjetor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, në kuadër të Programit për Tra-

jnime të Vazhdueshme (PTV) ka realizuar 

trajnimin me temë “Veprat penale kundër 

martesës dhe familjes”. 

 

Trajnimi kishte për qëllim të kontribuoj në 

avancimin e mëtejmë të njohurive për ve-

prat penale kundër martesës dhe familjes 

në aspekt të përgjithshëm, sipas KPK-së, 

si dhe avancimi i shkathtësive profesion-

ale të gjyqtarëve dhe prokurorëve në zbat-

imin e drejtë të dispozitave ligjore që i 

sanksionojnë këto vepra penale, si dhe 

ngritja e kapaciteteve profesionale në heti-

min dhe gjykimin e kryesve të këtyre ve-

prave penale. 

 

Në kuadër të këtij trajnimi po ashtu janë 

shtjelluar çështjet e veprave penale, të big-

amisë, vepra penale mundësimi i lidhjes 

së martesës së kundërligjshme, bashkësia 

jashtë martesore me personin nën moshën 

gjashtëmbëdhjetë vjet, vepra penale 

marrja apo mbajtja e kundërligjshme e 

fëmijës etj. 

 

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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Më 08 dhjetor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, në kuadër të përgatitjeve 

përfundimtare për fillimin e Programit të 

Trajnimit Fillestar, ka realizuar takimin me 

mentorët e angazhuar në trajnimin fillestar 

për prokurorët e sapoemëruar. 

 

Takimi kishte karakter njoftues në mënyrë 

që mentorët të njoftohen me rolin dhe 

përgjegjësitë e tyre në procesin e 

mentorimit të prokurorëve të sapoemëruar.  

 

Në kuadër të këtij takimi, fillimisht u 

prezantua struktura e Programit të 

Trajnimit Fillestar, me theks në pjesën 

praktike të tij, rregullat dhe standardet që 

përcakton Doracaku për Trajnimin Praktik,  

 

si dhe mënyra e organizimit dhe zbatimit të 

këtij procesi.  

 

Po ashtu u diskutua çështja e vlerësimit të 

përmbushjes së programit trajnues nga ana 

e prokurorëve të sapoemëruar prej 

mentorëve të tyre, si dhe çështje tjera 

organizative që ndërlidhen me realizimin e 

fazës praktike të PTF-së.  

 

Mentorët u janë dhënë të gjitha informatat 

dhe dokumentet e nevojshme që hynë në 

kuadër të PTF-së, siç janë: Rregullorja për 

Programin e Trajnimit Fillestar, Programi i 

Trajnimit Fillestar si dhe Doracaku për 

Trajnimin Praktik. 
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Takimi me mentorët e trajnimit fillestar  
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Fillimi i Programit të Trajnimit Fillestar për prokurorët  e 

sapoemëruar 

Më 09 dhjetor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, pas dekretimit të prokurorëve të 

shtetit, dhe kërkesës së KPK-së, ka filluar 

zyrtarisht Programin e Trajnimit Fillestar, 

për prokurorët e shtetit të sapoemëruar.  

 

Në fjalën e tij hyrëse z. Besim Morina, 

U.D Drejtor i IGJK-së, fillimisht i uroj 

prokurorët e ri për emërimin e tyre, duke 

ju dëshiruar suksese në punën e tyre të re, 

dhe theksoi rolin dhe rëndësinë që ka tra-

jnimi fillestar, për përgatitjen e tyre të 

mëtejme profesionale.  

 

Më tej z. Morina, në pika të shkurtra elab-

oroi strukturën e PTF-së, si dhe mënyrën e 

organizimit dhe realizimit të tij, si të 

pjesës teorike, po ashtu edhe pjesës prak-

tike.  

 

Po ashtu z. Morina shprehu gatishmërinë e 

tij dhe të IGJK-së, për mbështetje të va-

zhdueshme për prokurorët e sapoemëruar, 

me qëllim që trajnimi fillestar të realizohet 

në mënyrën më të mirë. 

 

Ndërsa, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial 

të Kosovës, z. Blerim Isufaj,  shprehu 

mbështetjen e  KPK-së në drejtim të pro-

kurorëve të sapoemëruar, duke i inku-

rajuar për një përkushtim dhe angazhim 

maksimal gjatë trajnimit fillestar, dhe 

veçmas potencoi rëndësinë e këtij trajni-

mi, në përgatitjen adekuate të tyre që të 

ushtrojnë në mënyrë të drejtë dhe profe-

sionale funksionin e prokurorit.  

 

Gjithashtu z. Isufaj ofroj mbështetje edhe 

për IGJK-në, në drejtim të realizimit të 

suksesshëm të trajnimit fillestar për pro-

kurorët e sapoemëruar.  

 

Prokurorët e sapoemëruar, janë pajisur me 
të gjitha informatat dhe dokumentet e 
nevojshme që hynë në kuadër të PTF-së, 

siç janë: Rregullorja për Programin e Tra-
jnimit Fillestar, Programi i Trajnimit 
Fillestar si dhe Kalendari trajnues për 

muajin dhjetor 2016. 
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Programi i trajnimit në PTF gjatë muajit dhjetor 

Gjatë muajit dhjetor 2016, në kuadër të 

trajnimit fillestar për prokurorët e 

sapoemëruar, janë zhvilluar aktivitete si 

në trajnimin teorik po ashtu edhe në 

trajnimin praktik. 

 

Më 19-20 dhjetor 2016, në kuadër të 

trajnimit teorik janë zhvilluar 4 sesione 

trajnimi për modulin “Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës”.  

 

Fillimisht në kuadër të pjesës së 

përgjithshme të Kodit Penal të Kosovës u 

trajtuan nocioni dhe elementet e veprës 

penale, si dhe objekti e subjekti i veprës 

penale.  

 

Ndërsa në kuadër të pjesës së veçantë të 

Kodit Penal të Kosovës u elaboruan: 

veprat penale të terrorizimit, si një nga 

çështjet më aktuale, veprat penale të 

vrasjes, veprat penale kundër pasurisë, me 

fokus vjedhja, vjedhja e rëndë, vjedhja 

grabitqare dhe grabitja si dhe veprat 

penale kundër jetës dhe trupit dhe lirive e 

të drejtave të njeriut.  

 

Më 27 dhjetor 2016, janë realizuar dy se - 

sione tjera nga moduli Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës.  

 

Në kuadër të pjesës së përgjithshme të 

Kodit Penal të Kosovës është trajtuar 

ndarja e veprave penale.  

 

Ndërsa për pjesën e veçantë të Kodit 

Penal të Kosovës, janë shtjelluar veprat 

penale kundër jetës dhe trupit dhe lirive 

dhe të drejtave të njeriut, dhe disa vepra 

nga kapitulli XVII dhe XX i Kodit Penal 

të Kosovës. 

 

Përmes detyrave dhe ushtrimeve praktike, 

prokurorët e sapoemëruar u angazhuan në 

përgatitjen dhe prezantimin e rasteve për 

situata të ndryshme hipotetike. 

 

Ndërsa përveç trajnimeve të 

lartpërmendura, gjatë dhjetor 2016, duke 

filluar nga data 12 dhjetor në kuadër të 

trajnimit praktikë, prokurorët e 

sapoemëruar kanë vijuar trajnimin 

praktikë në prokuroritë përkatëse, me 

mbështetjen e mentorëve të tyre.  
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Etika dhe sjellja profesionale 

Më 07 dhjetor 2016, Institutit Gjyqësor i 

Kosovës, në kuadër të trajnimeve për staf-

in administrativ të gjykatave dhe prokuro-

rive ka realizuar trajnimin me temë “Etika 

dhe sjellja profesionale”. 

 

Qëllimi i trajnimit ishte avancimi i njo-

hurive të stafit administrativ të gjykatave 

dhe prokurorive për respektimin e kodit 

etik dhe sjelljes profesionale të cilat janë 

të ndërlidhura drejtpërdrejt me punën të 

cilën ata e ushtrojnë në gjykata dhe proku-

rori. 

 

Trajnimi u fokusua kryesisht në elabori-

min e normave etike të zbatueshme rreth 

rritjes së cilësisë profesionale të punës të 

stafit administrativ të gjykatave dhe pro-

kurorive.  

 

Vështrime analitike dhe përmbajtjesore iu 

kushtua parimeve të kodit të etikës për 

stafin administrativ,  disiplina në punë, 

paanësia dhe efikasiteti në punë.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin stafi ad-

ministrativ i gjykatave dhe prokurorive 

nga regjione të ndryshme të Kosovës. 
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Më 07 dhjetor 2016, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, në bashkëpunim me Projektin e 

Binjakëzimit “Mbështetje e mëtejme 

reformës për arsimim ligjor” i financuar 

nga BE, ka realizuar trajnimin e trajnuesve 

me temë “Trajnim i bazuar në 

kompetenca”. 

 

Trajnimi kishte për qëllim që trajnuesit të 

familjarizohen me metodat dhe teknikat më 

bashkëkohore të trajnimit, në mënyrë që 

gjatë realizimit të trajnimeve në PTF, të 

bartin njohuritë profesionale dhe përvojat e 

tyre praktike tek prokurorët e sapoemëruar.   

 

Në kuadër të këtij trajnimi u elaboruan 

llojet e kompetencave trajnuese, duke 

përfshirë kërkesat për kualifikim, kornizën 

për kompetenca dhe modulet për trajnim.  

 

Me tej u shtjellua intensiteti i të mësuarit, 

metodat e avancuara të trajnimit dhe 

efikasiteti i këtyre metodave të trajnimit.       

 

Po ashtu në fokus të trajnimit ishte 

struktura e moduleve trajnuese ku 

pjesëmarrësit të ndarë në grupe u 

angazhuan për hartim të formatit të një 

moduli trajnues.    

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin trajnuesit e 

IGJK-së, të cilët do të angazhohen në 

Programin e Trajnimit Fillestar.  
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Më datë 09-10 dhjetor 2016, Instituti 

Gjyqësor i Kosovës, ka realizuar punëtorinë 

për zhvillimin e kurseve trajnues për 

platformën e mësimit në distancë.  

Qëllimi i realizimit të punëtorisë ishte që 

pjesëmarrësit të në cilësi të trajnuesve të 

hartojnë kurset trajnuese në mënyrë të 

përshtatshme për platformën e mësimit në 

distancë.  

 

Po ashtu ata u  njoftuan me platformën e 

mësimit në distancë, mundësitë që i ofron 

platforma dhe mënyrën e funksionimit të 

saj, qasja përdorimi i  platformës, të 

njoftohen me shembujt për përshtatjen e 

materialeve që kërkon platforma e mësimit 

në distancë. 

 

Fillimisht në këtë punëtori është bërë një 

prezantim i funksionimit të platformës së 

mësimit në distancë me ç ‘rast përfituesit 

janë familjarizuar me kurset trajnuese dhe 

me mënyrën e ndjekjes së kurseve në 

platformë.  

 

Paraprakisht nga trajnuesit është kërkuar që 

të përgatisin materialet në formatin e 

përcaktuar, ndërsa gjatë punëtorisë 

pjesëmarrësit të ndarë në grupe hartuan, 

përshtaten dhe prezantuan kapitujt e 

materialit trajnues në pajtim me shabllonet 

dhe strukturën që kërkon platforma e 

mësimit në distancë.  

 

Gjatë punëtorisë janë zhvilluar dhe 

përshtatur kurset trajnues të cilat do të jenë 

të gatshme të vijohen online nga 

pjesëmarrësit gjatë vitit 2017. 

 

Pjesëmarrës në punëtori ishin gjyqtarë, 

prokurorë dhe ekspertë, autorë të hartimit të 

kurseve trajnuese, të gjithë trajnues të IGJK

-së. 
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Punëtori për zhvillimin e kurseve trajnuese për platformën e 

mësimit në distancë 



 
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 


