
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova/Republic of Kosovo 

Akademia e Drejtësisë/Akademija Pravde/Academy of Justice 
 

 

 

 

 

  Programi Trajnues 

2023 
 

 

 

 

  
Prishtinë, nëntor 2022 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Trajnues për vitin 2023 është miratuar nga Këshilli Drejtues i Akademisë së Drejtësisë 

me datën 22.11.2022 

 

  

© AD 2022, Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. 

Përmbajtja e këtij materiali mund të përdoret për qëllime edukative dhe jo-komerciale duke ju 

referuar Akademisë si burim. Ndalohet riprodhimi, fotokopjimi apo çfarëdo forme tjetër e 

publikimit pa konfirmimin e Akademisë. 

Publikuar nga Akademia e Drejtësisë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

PROGRAMI TRAJNUES 2023 

Tabela e përmbajtjes 
 

Fjala e Kryesuesit të Këshillit Drejtues ......................................................................................................... 7 

Zbatimi i trajnimeve të vazhdueshme gjatë vitit 2022 dhe prioritetet për vitin 2023........................... 8 

1. Trajnimet nga lëmia Penale................................................................................................................. 21 

1.1 Dëshmitarët bashkëpunues ................................................................................................................ 21 

1.2 Procedura penale ku përfshihen kryerësit me çrregullime mendore ................................................. 23 

1.3 Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështje penale, mundësitë dhe sfidat.................................. 24 

1.4 Provat në procedurën penale ............................................................................................................. 25 

1.5 Avancimi i efikasitetit të ndjekjes, dënimeve lidhur me shpëlarjen e parave dhe financimin e 

terrorizimit dhe veprat e përhapjes (proliferation) si dhe konfiskimi i aseteve ...................................... 27 

1.6 Akuzimi dhe dënimi i rasteve të rasteve të dhunës në familje .......................................................... 29 

1.7 Krimet e urrejtjes .............................................................................................................................. 31 

1.8 Politika ndëshkimore dhe zbatimi i udhëzuesit ................................................................................. 32 

1.9 Sekuestrimi dhe konfiskimi .............................................................................................................. 34 

1.10 Kompensimi i viktimave- ndryshimet e ligjit ................................................................................. 36 

Programet e Specializuara ....................................................................................................................... 38 

1.11 Krimi i organizuar ........................................................................................................................... 38 

1.12 Pastrimi i parave dhe hetimi financiar ............................................................................................ 40 

1.13 Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare ......................................................... 43 

1.14 Program i Specializuar “ Veprat penale të kryera nëpërmjet prokurimit publik, Sesioni I dhe II”. 45 

1.15 Ekstremizmi, radikalizmi dhe terrorizmi ........................................................................................ 47 

1.16 Krimi kibernetik dhe kriptovalutat .................................................................................................. 49 

1.17 Dhuna në familje ............................................................................................................................. 51 

1.18 Hartimi i akteve akuzuese nga Prokuroria Speciale ........................................................................ 53 

1.19 Krimet e luftës ................................................................................................................................. 54 

2. Trajnimet nga lëmia Civile................................................................................................................... 57 

2.1 Dëmshpërblimi, llojet e tij dhe praktika gjyqësore ........................................................................... 57 

2.2 Kontratat dhe anulimi i tyre .............................................................................................................. 59 

2.3 Bashkëndërgjyqësia .......................................................................................................................... 61 

2.4 Pasurimi pa bazë ............................................................................................................................... 62 

2.5 Procedura sipas lëndës në rivendosje ................................................................................................ 63 

2.6 Sigurimi i kërkesëpadisë ................................................................................................................... 64 

2.7 Bashkëpunimi juridik ndërkombëtarë në çështje civile .................................................................... 66 



4 
 

2.8 Trajnim për praktikat gjyqësore në çështje familjare ........................................................................ 67 

2.9 Trajnim për praktikën gjyqësore në çështje nga Procedura Kontestimore ........................................ 69 

2.10 Trajnim për praktikën gjyqësore në çështje nga Procedura Jokontestimore ................................... 71 

2.11 Trajnim për praktikën gjyqësore për çështje nga Procedura Përmbarimore ................................... 73 

2.12 Trajnim për praktikën gjyqësore në çështje pronësore ................................................................... 75 

2.13 Trajnim për praktikën gjyqësore për mbrojtjen gjyqësore në kontestet e punës, sipas Ligjit të 

Punës ....................................................................................................................................................... 77 

2.14 Trajnim për praktikën gjyqësore për mbrojtjen gjyqësore në rastet e pengim posedimit dhe 

servituteve ............................................................................................................................................... 79 

2.15  Ndërmjetësimi në çështje civile ..................................................................................................... 81 

3. Trajnimet nga lëmia e drejtësisë për fëmijë ....................................................................................... 83 

3.1 Drejtësia për fëmijë aspekti penal ..................................................................................................... 83 

3.1.1 Marrja në pyetje e viktimës së mitur .............................................................................................. 83 

3.1.2 Masat dhe dënimet që shqiptohen ndaj të miturit .......................................................................... 84 

3.1.3 Veprat penale kundër integritetit seksual të fëmijëve .................................................................... 85 

3.1.4 Kryesit e mitur me çrregullime mendore dhe përdorues të substancave narkotike.................... 86 

3.1.5 Vërejtja policore, procedura dhe shabllonet, trajtimi i rasteve nga policia .................................... 87 

3.1.6 Aplikimi i masave të diversitetit, sfidat dhe pengesat në implementim......................................... 88 

3.1.7 Bashkëjetesa jashtë-martesore e personave nën moshën 16 vjeçare. Korniza nacionale, standardet 

për të drejtat e njeriut, jurisprudenca ...................................................................................................... 89 

3.1.8 Harmonizimi i ndryshimeve të reja të Kodit të Procedurës Penale me Kodin e Drejtësisë për të 

Mitur ....................................................................................................................................................... 90 

3.2 Drejtësia për fëmijë-aspekti civil ...................................................................................................... 91 

3.2.1 Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror dhe në rastet e ndryshimit të statusit të tyre

 ................................................................................................................................................................ 91 

3.2.2 Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në rastet e shkurorëzimit dhe në rastet e dhunës në familje ..... 93 

4. Trajnimet nga lëmia Ekonomike ......................................................................................................... 96 

4.1 Specifikat e së drejtës fiskale tatimore dhe buxhetore ...................................................................... 97 

4.2 Kontrata për ndërtimin ...................................................................................................................... 99 

4.3 Zbatimi i të Drejtave Pronësore Intelektuale, markat tregtare dhe patenat ..................................... 100 

4.4 Implikimet në praktikë të Ligjit për Shoqëritë Tregtare ................................................................. 101 

4.5 Kuptimi i industrisë bankare, sigurimeve dhe institucioneve financiare ........................................ 102 

4.6 Përmbledhje e specifikave të industrisë së TIK-ut licencimit dhe të drejtave të pronësisë ............ 103 

4.7 Procedura e falimentimit ................................................................................................................. 104 

4.8 Procedura përmbarimore-lejimi i përmbarimit ............................................................................... 105 

4.9 Zbatimi dhe specifikat e instrumenteve ndërkombëtare, Direktivave dhe Rregulloreve të UE-së mbi 

çështjet komerciale dhe doganore ......................................................................................................... 106 



5 
 

5. Trajnimet nga lëmia administrative .................................................................................................. 108 

5.1 Procedura gjyqësore me rastin e gjykimit me merita në procedurën konfliktit administrativ ........ 108 

5.2 E Drejta e Azilit sipas legjislacionit vendor dhe atij ndërkombëtarë .............................................. 109 

5.3 Legjislacioni vendor lidhur me statusin e të huajve dhe atij ndërkombëtarë .................................. 110 

5.4 Shtetësia dhe statusi i personave pa shtetësi-sipas legjislacionit vendor dhe ndërkombëtarë ......... 111 

5.5 Kontestet e punës lidhur me statusin e nëpunësve civil sipas Ligjit për zyrtarët publik ................. 112 

5.6 Procedura dhe zbatimi i Ligjit për regjistrimin civil në Kosovë ..................................................... 113 

5.7 Trajnim për praktikën gjyqësore në çështje administrative ............................................................ 114 

6. Kundërvajtje ................................................................................................................................... 116 

6.1 Hartimi dhe arsyetimi i vendimeve gjyqësore në procedurën kundërvajtëse .................................. 116 

6.2 Ligji për Pyjet e Kosovës, Mbrojtjen e Natyrës dhe Mbrojtjen e Ambientit .................................. 117 

6.3 Personat Juridik si kryes të kundërvajtjes ....................................................................................... 118 

6.4 Aksidentet në trafik ......................................................................................................................... 119 

7. Dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme ............................................................................................ 121 

7. 1 Definimi i statusit juridik të shoqërive aksionare- ndërmarrjeve shoqërore .................................. 121 

8. Trajnimet nga drejtësia kushtetuese ...................................................................................................... 123 

8.1  Praktika aktuale e Gjykatës Kushtetuese sipas kërkesave-ankesave në lëmin penale ................... 123 

8.2  Praktika aktuale e Gjykatës Kushtetuese sipas kërkesave në lëmin civile ..................................... 124 

9.  Trajnimet për KEDNJ ....................................................................................................................... 126 

9.1 Shpifja, mbrojtja e reputacionit dhe proceset gjyqësore strategjike kundër pjesëmarrjes së publikut

 .............................................................................................................................................................. 126 

9.2  E drejta në gëzimin paqësor të pronës-Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

dhe neni 1 i Protokolit nr1. I KEDNJ.................................................................................................... 127 

9.3 E drejta në privatësi dhe e drejta në jetë familjare,– neni 8 KEDNJ-së .......................................... 128 

9.4  E drejta për një proces të rregullt gjyqësor-KEDNJ dhe praktika gjyqësore-Aspekti penalo juridik

 .............................................................................................................................................................. 129 

9.5  E drejta për liri dhe siguri-zbatimi i nenit 5 të KEDNJ-së dhe roli i Gjykatës Supreme të Kosovës

 .............................................................................................................................................................. 130 

9.6  Mbrojtja dhe siguria e gazetarëve .................................................................................................. 131 

9.7  Konferencë për gjyqësorin – Liria e Shprehjes dhe Liria e Mediave ............................................. 132 

9.8 Aspekti material dhe procedural i Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi dhe sfidat në zbatimin e tij

 .............................................................................................................................................................. 133 

9.9 KEDNJ-së si dhe korniza ligjore nacionale në rastet e diskriminimit dhe raporti me ligjet e tjera me 

theks në Ligjin e Punës dhe Ligjin e Procedurës Kontestimore ............................................................ 135 

9.10. Liria e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë ( Neni 9 i Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të 

Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore) ........................................................................................... 136 

9.11 Liria e tubimit dhe e organizmit ( Neni 11 i Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të 

Njeriut dhe Lirive Themelore) .............................................................................................................. 137 



6 
 

10. Trajnimet nga e Drejta e BE-së dhe e drejta ndërkombëtare ....................................................... 139 

10.1 Zbatimi i së drejtës së BE-së nga ana e gjykatave nacionale-veçmas në republikën e Kosovës dhe 

efekti i saj interpretativ para anëtarësimit ............................................................................................. 139 

10.2 Njohja dhe ekzekutimi i vendimeve te huaja gjyqësore dhe atyre te arbitrazhit ........................... 140 

11. Trajnimet nga kompetenca interdiciplinare ........................................................................................ 142 

11.1 Përmirësimi i efikasitetit të gjykatave në bazë të Instrumenteve dhe indikatorëve të CEPEJ-it për 

performancë duke i përdorur raportet statistikore të SMIL dhe tabelat ................................................ 142 

11.2 Arsyetimi gjyqësor dhe të drejtat e njeriut .................................................................................... 144 

11.3 Qasja dhe përdorimi i rregullte i Sistemit Qendror të Evidencës Penale në Kosovë (SQEPK). ... 146 

11.4 Zhvillimi i shkathtësive të përfaqësimit në gjykim ....................................................................... 149 

12.1 Trajnimet bazike për bashkëpunëtorët profesional dhe zyrtarët ligjor ................................ 151 

12.2 Trajnimet për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial .................................................... 154 

12.2.1 Menaxhimi i dosjes dhe lëndës në sistemin gjyqësor dhe prokurorial ....................................... 155 

12.2.2  Shkathtësitë në komunikim ....................................................................................................... 156 

12.2.3  Integriteti dhe sjelljet etike ........................................................................................................ 157 

12.2.4 Menaxhimi i kohës dhe stresit ................................................................................................... 158 

12.2.5  Trajnimi për përdorimin e Sistemit Informativ të Lëndëve ...................................................... 159 

12.2.6  Trajnimi për sistemet audio/video dhe për sistemet e mbrojtjes së dëshmitarëve .................... 160 

12.2.7  Trajnimi për protokol ................................................................................................................ 161 

12.2.8  Mbrojtja e sinjalizuesve ............................................................................................................ 162 

12.2.9 Mirëmbajtja e faqeve të gjykatave në Facebook dhe informimi i publikut përmes tyre ............ 163 

13. Trajnimet për profesionet e tjera të lira ..................................................................................... 164 

14. Trajnimet për trajnues ................................................................................................................. 166 

15. Trajnimet për Menaxhmentin e gjykatave/prokurorive .................................................................. 168 

15.1 Menaxhimi i gjykatës dhe prokurorisë ......................................................................................... 168 

16. Mësimi në distancë ............................................................................................................................ 170 

17. Anekset ............................................................................................................................................... 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Fjala e Kryesuesit të Këshillit Drejtues 

 
Të nderuar, 

 

Rritja e kapaciteteve profesionale e gjyqtarëve dhe prokurorëve duke përfshirë edhe profesionistët 

e tjerë ligjor është parakusht për cilësi në vënien e drejtësisë.  

 

Të gjitha raportet e organizatave që monitorojnë sistemin e drejtësisë duke përfshirë edhe 

strategjitë e ndryshme e konfirmojnë se ka sfida dhe vështirësi të shumta të cilat duhet të adresohen 

nga institucionet e sistemit të drejtësisë. Në planet e veprimit të këtyre strategjive me theks te 

Strategjia për sundimin e Ligjit, Strategjia për mbrojtjen nga dhuna në familje si dhe Programi 

Kombëtarë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut obligojnë sipas mandateve KGJK-në, KPK-në e 

në këtë vështrim edhe Akademinë e Drejtësisë në zbatimin e masave dhe aktiviteteve për të 

përmirësuar gjendjen në gjyqësor. Këto dokumente përveç tjerash janë edhe rezultat i kërkesave 

edhe nga mekanizmat tjerë si PKZMSA dhe raporti i BE-së për Kosovën, si parakusht për proceset 

integruese.    

 

Bazuar në këto që u thanë, Programi Trajnues për vitin 2023 është hartuar pra, duke pas në 

konsideratë prioritetet nga strategjitë përkatëse si dhe vështirësitë dhe problemet praktike të cilat 

janë detektuar gjatë vlerësimit të nevojave trajnuese prej vet përfituesve të saj. Kontribut të 

çmueshëm në përcaktimin e këtij programi kanë pasur edhe kryetarët e gjykatave dhe 

kryeprokuroret e prokurorive si dhe akterët tjerë gjyqësor të cilat Këshilli Programor i AD-së i ka 

përfshirë në program përmes trajnimeve dhe tryezave të dizajnuara për përfituesit e AD-së sipas 

ligjit.  

 

Zbatimi i këtij programi do të bëhet përmes metodologjisë bashkëkohore dhe trajnuesve që kanë 

ekspertizë në fushat e caktuara me synimin që të ofrohen praktikat më të mira në zgjidhjet e 

çështjeve ligjore të cilat i përmban programi. Programi është gjithëpërfshirës dhe secili gjyqtarë e 

prokurorë si dhe profesionistë tjetër ligjor do të ketë tema me interes dhe që janë pjesë e punës e 

së tyre. 

 

Në fund, jam mirënjohës Këshillit Programor dhe ndaj gjithë akterëve tjerë që përmes 

rekomandimeve, ofrimit të propozimeve dhe formave tjera kontribuan në hartimin e këtij 

programi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinqerisht, 

 

Vaton Durguti, 

Kryesues i Këshillit Drejtues 
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Zbatimi i trajnimeve të vazhdueshme gjatë vitit 2022 dhe prioritetet për vitin 

2023  
 

Trajnimet e vazhdueshme për vitin 2022, janë realizuar konform objektivave të përcaktuara në 

këtë program si dhe kalendarit trajnues për këtë vit.   

Përveç aktiviteteve të planifikuara në formë të tryezave për unifikim të praktikës në të gjitha fushat, 

programet e specializuara për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, trajnimet për të 

drejtat e njeriut, drejtësinë për fëmijë, dhunën në familje si dhe trajnimet nga aspekti interdisiplinar 

janë realizuar edhe trajnime shtesë si rezultat i kërkesave të partnerëve dhe projekteve me donatorë. 

Këto  trajnime kryesisht ishin për risitë e Kodit të Procedurës Penale, pastaj në fushën e drejtësisë 

komerciale, ndërmjetësimit, barazisë gjinore si dhe aspekte tjera të cilat i janë dedikuar gjyqtarëve 

dhe prokurorëve nga departamentet përkatëse.   

Përveç zbatimit të trajnimeve për gjyqtarë dhe prokurorë janë zbatuar edhe një pjesë e 

konsiderueshme e aktiviteteve trajnuese sipas kurrikulës trajnuese për bashkëpunëtorët profesional 

si dhe zyrtarët ligjor të gjykatave dhe prokurorive. Gjatë këtij viti janë realizuar aktivitetet 

trajnuese nga moduli-aspekti penal material dhe procedural për të vazhduar më pas në vitin në 

vijim edhe me aspektin civil material dhe procedural. Janë realizuar edhe aktivitetet trajnuese sipas 

planifikimit për stafin tjetër administrativ të gjykatave dhe prokurorive si dhe për profesionistët 

tjerë ligjor përkatësisht për përmbaruesit, mbrojtësit e viktimave, ndërmjetësuesit, si dhe për 

zyrtarët e ndihmës juridike falas.  

Sa i përket trajnimeve deri në muajin prill janë realizuar përmes platformës online, ZOOM ndërkaq 

pas kësaj periudhe me pjesëmarrje fizike meqenëse është vlerësuar se janë evituar shkaqet për 

pandeminë COVID 19. 

Për vitin 2023 prioritet do të jenë zbatimi i trajnimeve që janë rezultati kërkesave nga dokumentet 

strategjike, fushat që janë me prioritet për KGJK dhe KPK me theks te luftimi i krimit te organizuar 

dhe korrupsionit, sekuestrimit dhe konfiskimit, formave tjera te keqpërdorimit të detyrës zyrtare, 

dhuna në familje, aspekti i të drejtave të njeriut si dhe çështjet tjera që janë sfiduese të praktikës 

gjyqësore. Nevoja për realizimin e këtyre trajnimeve ka rezultuar nga mekanizmat për vlerësim të 

nevojave trajnuese dhe të njëjtat janë dizajnuar për tu adresuar përmes tryezave me qëllim të 

diskutimit dhe gjetjes së zgjidhjeve ligjore unike për gjitha gjykatat dhe prokuroritë. 

Për bashkëpunëtorët profesional do të jenë prioritet zbatimi i trajnimeve sipas moduleve bazike në 

fushën penale dhe civile si dhe pjesëmarrja e tyre në trajnime të përbashkëta me gjyqtarë dhe 

prokurorë. Stafi tjetër mbështetës i gjykatave dhe prokurorive po ashtu do të ketë trajnime që i 

përshtaten detyrave të punës, përvojës si dhe kompetencave specifike që ka secili prej tyre në 

sistemin gjyqësor dhe prokurorial.  

Vëmendje të veçantë do të kenë edhe profesionistët e tjerë ligjor, veçanërisht përmbaruesit, 

mbrojtësit e viktimave, zyrtarët e ndihmës juridike falas dhe jo vetëm.  

Për vitin 2023 do të vazhdojë mbështetja nga donatorët në zbatimin e trajnimeve në fushën 

komerciale, për të drejtat e njeriut, veprat penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare si dhe në 

tematika tjera.  

 

Gjithashtu programi do të jetë fleksibil edhe në rastet e hyrjes në fuqi të ligjeve të reja të cilat janë 

në shqyrtim dhe në agjendën e Kuvendit të Kosovës. 
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 Trajnimet me donatorë  
 

Akademia e Drejtësisë do të vazhdojë të ketë mbështetjen nga donatorët në realizimin e 

aktiviteteve trajnuese në ngritjen e aftësive profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve si dhe 

profesionistëve tjerë ligjor. 

 

Këshilli i Evropës, zyra në Prishtinë/ projekti JUFREX do të mbështesë trajnimet si në vijim:  

 

 Shpifja, mbrojtja e reputacionit dhe proceset gjyqësore strategjike kundër pjesëmarrjes së 

publikut  
 Trajnim i trajnuesve për Lirinë e Shprehjes dhe Lirinë e Mediave 
 Konference për gjyqësorin – Liria e Shprehjes dhe Liria e Mediave  

 

IRZ  do të mbështesë trajnimet si në vijim: 

 

 Shpëlarja e parave 

 E drejta e Pronësisë Intelektuale 

 

EKOJUST do të mbështesë trajnimin si në vijim: 

 

 Akuzimi dhe dënimi i rasteve të rasteve të dhunës në familje 

 

UNDP do të vazhdojë mbështetjen në trajnimet si në vijim:: 

 

 Dhuna mbi bazën gjinore 

 Trajnime për administrator te gjykatave 

 

EULEX do të ofrojë mbështetje në trajnimet si në vijim: 

 

 Trajnim – bashkëjetesa jashtë martesore e personave nën moshën 16 vjeç. Korniza vendore, 

standardet e të drejtave të njeriut, jurisprudenca 

 Punëtori – aplikimi i masave të diversitetit, sfidat dhe pengesat në zbatim 

 Tryezë -  Harmonizimi i amendamenteve të reja të Kodit të Procedurës Penale me Kodin e 

Drejtësisë për të Mitur 

 

Projekti kundër krimeve ekonomike në Kosovë (PECK III) do të ofrojë mbështetje në trajnimet si 

në vijim: 

 

 Trajnimi i trajnuesve të ardhshëm për konfiskim dhe pilot-trajnimet.  

 Module trajnimi për konfiskimin,  

 Kurrikula e trajnimit për konfiskimin dhe materialet shoqëruese  

 Trajnim me policinë, gjyqtarët dhe prokurorët për identifikimin e informacionit të 

pronësisë përfituese  

 Trajnim për avancimin e ndjekjes dhe gjykimit të pastrimit të parave dhe financimit të 

terrorizmit dhe financimit të proklamimit 

 

ODAT do të ofrojë mbështetje në trajnimet si në vijim; 
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 Korrupsioni, Shpëlarja e parave Sesioni 1 

 Krimi i organizuar Sesioni 1 

 Konfiskimi- gjurmimi, sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve.  Sesioni I 

 Shkathtësitë e prezantimit ne gjykim, intervistimi i dëshmitareve dhe mjeteve tjera sipas 

KPP. ( nje trajnim 3 ditor) 

 Kompensimi i Viktimave sipas Ligjit te ri për Kompensimin e Viktimave te krimit 

 Punëtori te përqendruara në Mbrojtjen e privatësisë.  

 Matja e dënimit   

 Prezantim i ndryshimeve te Kodit te Procedurës Penale (afërsisht 8 trajnime) 

 Hartimi i akteve akuzuese nga Prokuroria Speciale 

  

UNHCR do të ofrojë mbështetje në trajnimet si në vijim: 

 

 Për shtetësi dhe azil dhe të huaj 

 

USAID do të ofrojë mbështetje në trajnimet si në vijim: 

 

 Referimi i lëndëve në procedurën e ndërmjetësimit-raste praktike 

 Procedura e aprovimit ose anulimit të marrëveshjeve të Ndërmjetësimit 

 Ndërmjetësimi i detyrueshëm 

 

IPROSEEDS do të ofrojë mbështetje në trajnimet si në vijim: 

 

  Krimi kibernetik 

 

OSBE do të ofrojë mbështetje në trajnimet si në vijim: 

 

 Për barazinë dhe legjislacionin kundër diskriminimit 

 Trajtimi i rasteve të terrorizmit nga Sistemi i Drejtësisë Penale të Kosovës 

 për gjyqtarët e Departamentit Special dhe Prokurorët Special mbi pranueshmërinë e 

provave të palëve të treta 

 Mbështetja e vazhdueshme për trajnimin mbi zbatimin e KEDNJ 
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Lista e moduleve trajnuese sipas fushave 

 

Nr. Lëmia e Përgjithshme Penale Kohëzgjatja Përfituesit Financuesi 

1 Dëshmitarët bashkëpunues (2 ditë) 

2023 

Gjyqtar, prokurorët, bashkëpunëtorët 

profesional. 

AD 

2 Procedura penale ku përfshihen 

kryerësit me çrregullime mendore 

(1 ditë) 

2023 

Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit 

Themelor dhe të Apelit 

AD 

3 Bashkëpunimi juridik 

ndërkombëtar në çështje penale, 

mundësitë dhe sfidat 

(1 ditë) 

2023 

Gjyqtarë prokurorë si dhe  

bashkëpunëtorë profesional nga PSRK 

AD 

4 Provat në procedurën penale (2 ditë) 

2023 

Gjyqtarë dhe prokurorë e nivelit 

themelor mirëpo, sipas nevojës mund 

të jenë edhe mbrojtës të viktimave, 

zyrtarë policor dhe zbatues të tjerë të 

ligjit. 

AD 

5 Avancimi i efikasitetit të 

ndjekjes, dënimeve lidhur me 

shpëlarjen e parave dhe 

financimin e terrorizimit dhe 

veprat e përhapjes (proliferation) 

si dhe konfiskimi i aseteve 

(2 ditë) 

2023 

Gjyqtarët dhe Prokurorët si dhe 

bashkëpunëtorët profesional. 

(PECK III) 

6 Akuzimi dhe dënimi i rasteve të 

rasteve të dhunës në familje 

1 (ditë)_ 

Çdo 

tremujor 

Gjyqtarët, prokurorët bashkëpunëtorët 

profesional si dhe mbrojtësit e 

viktimave 

EKOJUST 

7 Risitë e Kodit të Procedurës 

Penale 

 Gjyqtarët, prokurorët si dhe 

bashkëpunëtorët 

OPDAT 

8 Krimet e urrejtjes (1 ditë) 

2023 

Gjyqtarët, prokurorët si dhe 

bashkëpunëtorët nga niveli themelor 

AD 

9 Politika ndëshkimore dhe zbatimi 

i udhëzuesit 

(2 ditë) 

 2023 

Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit të 

Apelit dhe themelor. 

OPDAT 

10 Sekuestrim dhe konfiskim (3 ditë) 

2023 

Gjyqtar të gjykatës Supreme dhe 

Apelit, Prokurorët e Shtetit dhe të 

Apelit dhe Prokurorët Special, dhe 

gjyqtar dhe prokuror të nivelit 

themelor. 

Projekti kundër 

krimeve 

ekonomike 

PECK III 

Sesioni I 

OPDAT 

11 Kompensimi i viktimave- 

ndryshimet e ligjit 

1 ditë Gjyqtarët, prokurorët si dhe 

bashkëpunëtorët 

OPDAT 

Programet e Specializuara Kohëzgjatja Përfituesit Finacuesi 

12 Krimi i organizuar  Tri sesione 

nga 2 ditë 

2023 

Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit 

themelore dhe të apelit si dhe 

bashkëpunëtor profesional nga 

Departamenti përkatës si dhe ekspert 

nga PSRK 

Sesionin I 

OPDAT 

Sesioni II dhe II 

Chemonics 

13 Pastrimi i parave dhe hetimi 

financiar 

 

Tri sesione 

nga dy (2 

ditë) 

2023 

Prokurorët dhe gjyqtarët e shkallës së 

parë dhe shkallës së dytë, duke 

përfshirë në veçanti edhe prokurorët 

special dhe gjyqtarët e departamentit 

special në të dy nivelet si dhe 

bashkëpunëtorë profesional dhe 

ekspertët e PSRK-së si dhe hetuesit 

policor. 

Sesionin I 

OPDAT 

IRZ 

14 Korrupsioni zyrtar dhe veprat 

penale kundër detyrës zyrtare 

Tri sesione 

nga dy (2 

ditë) 

Gjyqtarët dhe prokurorët  

Departamentit Special dhe 

Departamentit të Krimeve të Rënda 

Sesionin I 

OPDAT 
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2023 (niveli themelor dhe i apelit) si dhe si 

dhe bashkëpunëtorët profesional dhe 

ekspertët e PSRK-së. 

15 Program i Specializuar “ Veprat 

penale të kryera nëpërmjet 

prokurimit publik, Sesioni I dhe 

II” 

 

Dy sesione 

nga dy (2 

ditë) 

2023 

Gjyqtarët e Gjykatave Themelore, 

duke përfshirë edhe gjyqtarët e 

Departamentit Special, prokurorët e 

Prokurorive Themelore si dhe ata të 

Prokurorisë Speciale përfshirë edhe 

ekspertët e PSRK-së si dhe zyrtarët 

hetues policor. 

AD 

16 Ekstremizmi, radikalizmi dhe 

terrorizmi 

Tri sesione 

nga dy ditë 

(6 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe 

Gjykatave Themelore, Prokuroret e 

Prokurorisë Speciale, Gjyqtarë dhe 

prokuror – departamenti për të mitur 

(sesioni II) dhe Agjencitë ligj zbatuese 

që merren me luftimin e terrorizimit si 

dhe bashkëpunëtorë profesional dhe 

ekspertët e PSRK-së 

Projekti kundër 

krimeve 

ekonomike 

PECK III 

OSBE 

17 Krimi Kibernetik dhe 

kriptovalutat 

Tri sesione 

nga 3 ditë (9 

ditë) 

2023 

Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit të 

apelit dhe niveli themelor si dhe 

bashkëpunëtorë profesional dhe 

ekspertët e PSRK-së 

IPROSEEDS 

18 Dhuna në familje (2 ditë) 

2023 

Gjyqtarët, Prokurorët e Shtetit, 

Bashkëpunëtorët profesional, 

punëtorët social, mbrojtësit e 

viktimave. 

UNDP 

19 Hartimi i akteve akuzuese nga 

Prokuroria Speciale 

(1 ditë) 

2023 

Gjyqtarët dhe prokurorët nivelit të 

Prokurorisë Speciale dhe 

Departamentit Special 

OPDAT 

20 Krimet e luftës (4 ditë i 

ndarë ne dy 

faza) 

2023 

Gjyqtarët nga Departamenti Special i 

të dy niveleve, gjyqtarë nga DKR, 

gjyqtarë nga niveli i Supremes, Apelit 

dhe atij themelore si dhe Prokurorët e 

PSRK dhe bashkëpunëtorët 

profesional nga PSRK. 

AD 

Trajnimet në fushën civile Kohëzgjatja Përfituesit Financuesi 

21 Dëmshpërblimi, llojet e tij dhe 

praktika gjyqësore 

(2 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e Gjykatave Themelore dhe 

të Apelit si dhe bashkëpunëtorët 

profesional. 

AD 

22 Kontratat dhe anulimi i tyre  (2 ditë) 

 2023 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe 

Gjykatave Themelore si dhe 

bashkëpunëtorët profesional dhe 

zyrtarët ligjor. 

AD 

23 Bashkëndërgjyqësia (1 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e gjykatave themelore 

(divizioni civil),, të Apelit si dhe 

bashkëpunëtorët profesional të 

gjykatave, si dhe zyrtaret ligjor. 

AD 

24 Pasurimi pa bazë (1 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e gjykatave themelore 

(divizioni civil), të Apelit si dhe 

bashkëpunëtorët profesional të 

gjykatave, si dhe zyrtaret ligjor. 

AD 

25 Procedura sipas lëndës në 

rivendosje 

(1 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e gjykatave themelore 

(divizioni civil) si dhe 

bashkëpunëtorët profesional të 

gjykatave, si dhe zyrtaret ligjor. 

AD 

26 Sigurimi i kërkesëpadisë (1 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e gjykatave themelore 

(divizioni civil) si dhe 

AD 
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bashkëpunëtorët profesional të 

gjykatave, si dhe zyrtaret ligjor. 

27 Bashkëpunimi juridik 

ndërkombëtarë në çështje civile 

(1 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e  Gjykatave Themelore dhe 

të Apelit, bashkëpunëtorët profesional 

si dhe zyrtarë nga Ministria e 

Drejtësisë për bashkëpunimin juridik 

ndërkombëtarë 

AD 

28 
Trajnim për praktikën gjyqësore 

në çështje familjare 

(2 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të 

gjykatave themelore 

AD 

29 
Trajnim për praktikën gjyqësore 

në çështjet nga Procedura 

Kontestimore 

(2 ditë) 

regjionale 

2023 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit, 

gjykatave themelore dhe 

bashkëpunëtorët profesional. 

AD 

30 Trajnim për praktikën gjyqësore 

në çështje nga Procedura 

Jokontestimore 

(2 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe 

Gjykatave Themelore 

AD 

31 Trajnim për praktikën gjyqësore 

në çështje nga Procedura 

Përmbarimore 

(2 ditë) 

regjionale 

2023 

Gjyqtarët e gjykatës së Apelit dhe 

Gjykatave Themelore si dhe 

bashkëpunëtorët profesional. 

AD 

32 Trajnim për praktikën gjyqësore 

në çështje pronësore 

(1 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe 

Gjykatave Themelore. 

AD 

33 Trajnim për praktikën gjyqësore 

për mbrojtjen gjyqësore në 

kontestet e punës, sipas Ligjit të 

Punës 

(1 ditë) sipas 

nevoje 

regjionale 

2023 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të 

Gjykatave Themelore. 

AD 

34 Trajnim për praktikën gjyqësore 

për mbrojtjen gjyqësore në rastet 

e pengim posedimit dhe 

servituteve 

(2 ditë) sipas 

nevoje 

regjionale 

2023 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të 

Gjykatave Themelore 

AD 

35 

Ndërmjetësimi në çështje civile 
(1 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të 

Gjykatave Themelore si dhe 

ndërmjetësues 

USAID 

Trajnimet për drejtësinë për fëmijë Kohëzgjatja Përfituesit Financuesi 

Penale 

36 Marrja në pyetje e viktimës së 

mitur 

(1 ditë) 

 2023 

Gjyqtar dhe prokuror nga 

Departamenti për të Mitur si dhe 

zyrtar nga Shërbimi Sprovues i 

Kosovës 

AD 

37 Masat dhe dënimet që shqiptohen 

ndaj të miturve 

(1 ditë) 

 2023 

Gjyqtar dhe prokuror nga 

Departamenti për të Mitur si dhe 

zyrtar nga Shërbimi Sprovues i 

Kosovës 

AD 

38 Veprat penale kundër integritetit 

seksual 

(1 ditë) 

 2023 

Gjyqtar dhe prokuror nga 

Departamenti për të Mitur si dhe 

zyrtar nga Shërbimi Sprovues i 

Kosovës 

AD 

39 Kryesit e mitur me çrregullime 

mendore 

(1 ditë) 

 2023 

Gjyqtar dhe prokuror nga 

Departamenti për të Mitur si dhe 

zyrtar nga Shërbimi Sprovues i 

Kosovës 

AD 

40 Tryezë – Vërejtja policore, 

procedura dhe shabllonet, trajtimi 

i rasteve nga policia 

(1 ditë) 

 2023 

Gjyqtarë dhe prokurorë të nivelit 

themelor, zyrtar të policisë 

EULEX 

41 Punëtori – Aplikimi i masave të 

diversitetit, sfidat dhe pengesat 

në implementim  

(1 ditë) 

 2023 

Gjyqtarë dhe prokurorë dhe zyrtar të 

policisë 

EULEX 
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42 

Bashkëjetesa jashtë-martesore e 

personave nën moshën 16 

vjeçare. Korniza nacionale, 

standardet për të drejtat e njeriut, 

jurisprudenca  

(1 ditë) 

 2023 

Gjyqtarë dhe prokurorë EULEX 

43 

Tryezë - Harmonizimi i 

ndryshimeve të reja të Kodit të 

Procedurës Penale me Kodin e 

Drejtësisë për të Mitur  

(1 ditë) 

 2023 

Gjyqtarë dhe prokurorë EULEX 

Trajnimet për drejtësinë për fëmijë  Kohëzgjatja Përfituesit Financuesi 

Civile 

44 

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve 

pa kujdes prindëror dhe në rastet 

e ndryshimit të statusit të tyre 

(2 ditë) 

regjionale 

 2023 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të 

Gjykatave Themelore.  

 

AD 

45 

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve 

në rastet e shkurorëzimit dhe në 

rastet e dhunës në familje 

(2 ditë) 

regjionale 

 2023 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të 

Gjykatave Themelore. 

AD 

Trajnimet nga lëmia ekonomike Kohëzgjatja Përfituesit Financuesi 

46 
Specifikat e së drejtës fiskale 

tatimore dhe buxhetore 

(3 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e Departamentit ekonomik/ 

Gjykatës Ekonomike si dhe 

bashkëpunëtorët profesional. 

AD 

47 Kontrata për ndërtimin 
(3 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e Departamentit ekonomik/ 

Gjykatës Ekonomike si dhe 

bashkëpunëtorët profesional. 

AD 

48 

Zbatimi i të Drejtave Pronësore 

Intelektuale, markat tregtare dhe 

patenat   

(2 ditë)  

 2023 

Gjyqtarët e Departamentit ekonomik/ 

Gjykatës Ekonomike. Gjyqtarët nga 

Departamenti i Administrativ; 

Divizioni për Çështje Penale, 

Prokurorët, Zyrtarët Policorë nga 

Departamenti i Krimeve Ekonomike të 

Policisë së Kosovës dhe Sektori i 

Krimeve Kibernetike.  

AD 

49 
Implikimet në praktikë të Ligjit 

për Shoqëritë Tregtare 

(1 ditë)  

2023 

Gjyqtarët e Departamentit ekonomik/ 

Gjykatës Ekonomike si dhe 

bashkëpunëtorët profesional. 

AD 

50 Kuptimi i industrisë bankare, 

sigurimeve dhe institucioneve 

financiare 

(1 ditë)  

 2023 

Gjyqtar  të Departamentit ekonomik/ 

Gjykatës Ekonomike si dhe 

bashkëpunëtorët profesional. 

AD 

51 Përmbledhje e specifikave të 

industrisë së TIK-ut licencimit 

dhe të drejtave të pronësisë 

( 3 ditë)  

 2023 

Gjyqtarët e Departamentit ekonomik/ 

Gjykatës Ekonomike si dhe 

bashkëpunëtorët profesional. 

AD 

52 

Procedura e falimentimit 

(1 ditë)  

 2023 

Gjyqtarët e Departamentit ekonomik/ 

Gjykatës Ekonomike, bashkëpunëtorët 

profesional si dhe prokurorët për 

krime ekonomike 

AD 

53 

Procedura përmbarimore-lejimi i 

përmbarimit 

(1 ditë)  

 2023 

Gjyqtarët e Departamentit ekonomik/ 

Gjykatës Ekonomike si dhe 

bashkpunëtorët profesional dhe 

përmbaruesit privat. 

AD 

54 Zbatimi dhe specifikat e 

instrumenteve ndërkombëtare, 

Direktivave dhe Rregulloreve të 

UE-së mbi çështjet komerciale 

dhe doganore 

(2 ditë)  

 2023 Gjyqtarët e Departamentit ekonomik/ 

Gjykatës Ekonomike si dhe 

bashkpunëtorët profesional. 

AD 
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Trajnimet nga lemia administrative Kohëzgjatja Përfituesit Financuesi 

55 

Procedura  gjyqësore me rastin e 

gjykimit me merita në procedurën 

e konfliktit administrativ 

(1 ditë)  

 2023 Gjyqtarët e Departamentit në tri 

instancat si dhe bashkëpunëtorët 

profesional të këtyre gjykatave 

AD 

56 

E Drejta e Azilit sipas 

legjislacionit vendor dhe atij 

ndërkombëtarë 

(3 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e Departamentit në tri 

instancat, bashkëpunëtorët profesional 

si dhe zyrtarët e MPB- Departamenti 

për shtetësi, azil dhe migrim 

UNHCR 

57 

Legjislacioni vendor lidhur me 

statusin e të huajve dhe atij 

ndërkombëtarë 

(3 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e Departamentit në tri 

instancat, bashkëpunëtorët profesional 

si dhe zyrtarët e MPB- Departamenti 

për shtetësi, azil dhe migrim 

UNHCR 

58 

Shtetësia dhe statusi i personave 

pa shtetësi-sipas legjislacionit 

vendor dhe ndërkombëtarë 

(3 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e Departamentit në tri 

instancat, bashkëpunëtorët profesional 

si dhe zyrtarët e MPB- Departamenti 

për shtetësi, azil dhe migrim 

UNHCR 

59 

Kontestet e punës lidhur me 

statusin e nëpunësve civil sipas 

Ligjit për zyrtarët publik 

(2 ditë) 

2023 
Gjyqtarët e Departamentit në tri 

instancat si dhe bashkëpunëtorët 

profesional të këtyre gjykatave 

AD 

60 
Procedura dhe zbatimi i Ligjit për 

regjistrimin civil në Kosovë 

(1 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e departamentit 

administrativ në tri instancat, zyrtarët 

e Ministrisë, dy organet shkalla e parë 

dhe e dytë 

AD 

61 
Trajnim për praktikën gjyqësore 

në çështje administrative 

(3 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e Departamentit për Çështje 

Administrative të Gjykatës Themelore 

të Prishtinës Apelit si dhe  Supremes. 

Këshilltarët Profesional të 

Departamentit për Çështje 

Administrativ – Divizioni Fiskal dhe 

Departamenteve Ekonomike 

AD 

Trajnimet nga lëmia e kundërvajtjes Kohëzgjatja Përfituesit Financuesi 

62 

Hartimi dhe arsyetimi i 

vendimeve gjyqësore në 

procedurën kundërvajtëse 

(1 ditë)  

 2023 
Gjyqtarët e divizioneve për 

kundërvajtje në gjykatat themelore 

AD 

63 

Ligji për pyjet, Mbrojtjen e 

natyrës dhe mbrojtjen e 

ambijentit 

(1 ditë)  

 2023 
Gjyqtarët e divizioneve për 

kundërvajtje në gjykatat themelore 

AD 

64 
Personat juridik si kryes të 

kundërvajtjes 

(1 ditë)  

 2023 

Gjyqtarët e divizioneve për 

kundërvajtje në gjykatat themelore 

AD 

65 Aksidentet në trafik 
(1 ditë)  

 2023 

Gjyqtarët e divizioneve për 

kundërvajtje në gjykatat themelore 

AD 

Trajnimet për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme Financuesi 

66 
Definimi i statusit juridik të 

shoqërive aksionare-

ndërmarrjeve shoqërore 

(2 ditë) 

2023 

Gjyqtarët e Dhomës së Posaçme, 

gjyqtarët e gjykatave tjera, 

bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar 

ligjor të gjykatës 

AD 

Trajnimet nga drejtësia kushtetuese Kohëzgjatja Përfituesit Financuesi 

67 Praktika aktuale e Gjykatës 

Kushtetuese sipas kërkesave-

ankesave në lëmin penale 

(1 ditë)  

 2023 
Gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha 

niveleve në Republikën e Kosovës. 

AD 

68 Praktika aktuale e Gjykatës 

Kushtetuese sipas kërkesave në 

lëmin civile 

(1 ditë)  

 2023 
Gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha 

niveleve në Republikën e Kosovës. 

AD 
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Trajnimet nga Konventa Evropiane 

për të Drejtat e Njeriut 
Kohëzgjatja Përfituesit Financuesi 

69 Shpifja, mbrojtja e reputacionit 

dhe proceset gjyqësore strategjike 

kundër pjesëmarrjes së publikut 

(1 ditë)  

 2023 

Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit 

Themelor dhe të Apelit si dhe 

bashkëpunëtorët profesional dhe 

zyrtarët ligjor nga gjykatat dhe 

Prokuroritë e Kosovës. 

JUFREX-KE 

70 E drejta në gëzimin paqësor të 

pronës-Jurisprudenca e Gjykatës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

dhe neni 1 i Protokolit nr1. I 

KEDNJ 

(1 ditë)  

 2023 Gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha 

niveleve si dhe bashkëpunëtorët 

profesional. 

OSBE 

71 E drejta në privatësi dhe e drejta 

në jetë familjare,– neni 8 

KEDNJ-së 

(1 ditë)  

 2023 

Gjyqtarët dhe prokurorët të gjitha 

niveleve në Republikën e Kosovës dhe 

bashkëpunëtorët profesional. 

OSBE 

72 E drejta për një proces të rregullt 

gjyqësor-KEDNJ dhe praktika 

gjyqësore-Aspekti penalo juridik 

(1 ditë)  

 2023 

Gjyqtarët dhe prokurorët të gjitha 

niveleve në Republikën e Kosovës dhe 

bashkëpunëtorët profesional. 

OSBE 

73 E drejta për liri dhe siguri-

zbatimi i nenit 5 të KEDNJ-së 

dhe roli i Gjykatës Supreme të 

Kosovës 

(1 ditë)  

 2023 

Gjyqtarë dhe prokurorë nga gjitha 

nivelet si dhe bashkëpunëtorët 

profesional. 

OSBE 

74 Mbrojtja dhe siguria e gazetarëve 
(2 ditë)  

 2023 

Gjyqtarë dhe prokurorë nga regjionet 

e ndryshme si dhe bashkëpunëtorët 

profesional 

OSBE 

75 Konferencë për gjyqësorin – Liria 

e Shprehjes dhe Liria e Mediave 
(1 ditë)  

 2023 
Gjyqtarë, prokurorë dhe avokatë. 

JUFREX-KE 

76 Aspekti material dhe procedural i 

Ligjit për Mbrojtje nga 

Diskriminimi dhe sfidat në 

zbatimin e tij (2 ditë)  

 2023 

 

 

Gjyqtarët nga Departamenti Civil dhe 

Administrativ, bashkёpunёtorёt 

profesional të nivelit të Supremes, 

Apelit dhe nivelit Themelor, si dhe 

avokatët, përfshirë avokatët e 

Ndihmës Juridike Falas, zyrtarë të 

qeverisë qendrore dhe komunave, si 

dhe përfaqësues të IAP dhe të 

organizatave jo-qeveritare që merren 

me këtë fushë. 

OSBE 

77 KEDNJ-së si dhe korniza ligjore 

nacionale në rastet e 

diskriminimit dhe raporti me 

ligjet e tjera me theks në Ligjin e 

Punës dhe Ligjin e Procedurës 

Kontestimore 

(2 ditë)  

 2023 

 

Gjyqtarët nga departamenti civil, 

penal dhe administrativ të nivelit të 

supremes, apelit dhe nivelit themelor, 

prokuroret, bashkёpunёtorёt 

profesional si dhe avokat 

OSBE 

78 Liria e mendimit, ndërgjegjes dhe 

fesë (1 ditë)  

 2023 

 

Gjyqtarët dhe prokurorët të gjitha 

niveleve në Republikën e Kosovës dhe 

bashkëpunëtorët profesional. 

 

 

OSBE 

79 Liria e tubimit dhe e organizimit 
(1 ditë)  

 2023 

 

Gjyqtarët dhe prokurorët të gjitha 

niveleve në Republikën e Kosovës dhe 

bashkëpunëtorët profesional. 

 

OSBE 

Trajnimet nga e drejta e BE-së Kohëzgjatja Përfituesit Financuesi 

80 Zbatimi i së drejtës së BE-së nga 

ana e gjykatave nacionale-

veçmas në Republikën e Kosovës 

(2 ditë)  

 2023 Gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha 

niveleve në Republikën e Kosovës. 

AD 
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dhe efekti i saj interpretativ para 

antarësimit 

81 Njohja dhe ekzekutimi i 

vendimeve te huaja gjyqësore dhe 

atyre te arbitrazhit 

(1 ditë)  

 2023 

Gjyqtarët e Gjykatave Themelore, 

Gjykatës së Apelit, bashkëpunëtorë 

profesional  dhe zyrtarë të Ministrisë 

së Drejtësisë - Departamenti për 

Bashkëpunim Juridik-Ndërkombëtar 

AD 

Trajnimet nga kompetenca 

interdiciplinare 
Kohëzgjatja Përfituesit Financuesi 

82 Përmirësimi i efikasitetit të 

gjykatave në bazë të 

Instrumenteve dhe indikatorëve 

të CEPEJ-it për performancë 

duke i përdorur raportet 

statistikore të SMIL dhe tabelat 

(për Menaxhmentin e KGJK-së, 

Kryetarët e Gjykatave, Gjyqtarët, 

Stafin mbështetës) 

(2 ditë)  

 2023 

Kryetarët dhe gjyqtarët e gjykatave që 

janë udhëheqës të 

departamenteve/divizioneve 

CEPEJ 

83 Arsyetimi gjyqësor dhe të drejtat 

e njeriut 

(1 ditë)  

 2023 

Gjyqtarët e Gjykatave Themelore, 

bashkëpunëtorët profesional dhe 

zyrtarët ligjor. 

AD 

84 Qasja dhe përdorimi i rregullte i 

Sistemit Qendror të Evidencës 

Penale në Kosovë 

(2 ditë)  

 2023 

Gjyqtarët dhe prokurorët të autorizuar 

për qasje dhe marrjen e të dhënave 

nga SQEPK 

AD 

85 Zhvillimi i shkathtësive të 

përfaqësimit në gjykim 

(2 ditë e 

gjysmë)  

 2023 

Prokurorët dhe gjyqtarët e shkallës së 

parë dhe të dytë 

OPDAT 

Trajnimet për bashkëpunëtorë 

profesional dhe zyrtarët ligjor 
Kohëzgjatja Përfituesit Financuesi 

Penale materiale dhe procedurale 

86  

Zbatimi i Ligjit më të favorshëm,  

Shkaqet e Përjashtimit të 

Kundërligjshmërisë, Pjesa e 

Posaçme e së Drejtës Penale si 

dhe Veprat Penale kundër 

integritetit Seksual 

 

(4 dite) Bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar 

ligjor nga gjykata nga gjykatat 
AD 

87 Bashkëpunimi në kryerjen e 

veprës penale  si dhe veprat 

penale nga Kapitulli XXVI, 

Kapitulli XXIII, Kapitulli XXX 

dhe Kapitulli XXIX të KPK-se,   

 

(4 dite) Bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar 

ligjor nga gjykata nga gjykatat 
AD 

88 Cilësia e kryerësve - kuptimi i 

personit zyrtar  dhe Politika 

ndëshkimore për veprat penale te 

korrupsionit,   

(4 dite) Bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar 

ligjor nga gjykata nga gjykatat 
AD 

89 Fazat e procedurës penale 

 

(4 dite) Bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar 

ligjor nga gjykata dhe prokuroritë 

AD 

90 Aktakuza dhe Shqyrtimi fillestar  

 

(4 dite) Bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar 

ligjor nga gjykata dhe prokuroritë 

AD 

91 Mjetet Juridike dhe Procedurat e 

veçanta 

(4 dite) Bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar 

ligjor nga gjykata dhe prokuroritë 

AD 

Civile materiale dhe procedurale 
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92 Dhuna në familje dhe 

Ndërmjetësimi  

(4 dite) Bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar 

ligjor nga gjykata nga gjykatat 

AD 

93 E drejta e trashëgimisë dhe e 

Drejta familjare  

(4 dite) Bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar 

ligjor nga gjykata nga gjykatat 

AD 

94 E drejta e punës  (4 dite) Bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar 

ligjor nga gjykata nga gjykatat 

AD 

95 E drejta pronësore  (4 dite) Bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar 

ligjor nga gjykata nga gjykatat 

AD 

96 E drejta e  (4 dite) Bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar 

ligjor nga gjykata nga gjykatat 

AD 

97 Kompensimi i dëmit  (4 dite) Bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar 

ligjor nga gjykata nga gjykatat 

AD 

98 Proceduara kontestimore  (4 dite) Bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar 

ligjor nga gjykata nga gjykatat 

AD 

99 Proceduar përmbarimore  (4 dite) Bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar 

ligjor nga gjykata nga gjykatat 

AD 

Drejtësia për fëmijë    

100 Parimet e procedurës  ndaj të 

miturve 

 

(4 dite) Bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar 

ligjor nga gjykata nga gjykatat dhe 

prokurorite 

AD 

101 Masat dhe dënimet ndaj të 

miturve 

(4 dite) Bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar 

ligjor nga gjykata nga gjykatat dhe 

prokurorite 

AD 

Trajnimet për stafin administrativ 

gjyqësor dhe prokurorial 
Kohëzgjatja Përfituesit Financuesi 

102 Menaxhimi i dosjes dhe lëndës në 

sistemin gjyqësor dhe prokurorial 

(1 ditë)  

 2023 

Administratorët, ndihmës 

administrator, shefi i ZML-së, 

referentet, zyrtarët e statistikave, 

zyrtarët ligjor, sekretarët juridike, 

zyrtarët e informimit, njësiti për 

vlerësimin e performances së 

prokurorëve dhe gjyqtarëve. 

AD 

103 Shkathtësitë në komunikim (1 ditë)  

 2023 

Zyrtarët për informim dhe monitorim 

të mediave, në gjykata dhe prokurori. 

Përfitues të trajnimit të njëjtë mund të 

jenë edhe zyrtarët tjerë që ndër-

veprojnë me palët në 

gjykata/prokurori. 

AD 

104 Integriteti dhe sjelljet etike (1 ditë)  

 2023 

Stafi administrativ gjyqësor dhe 

prokurorial 

AD 

105 
Menaxhimi i kohës dhe stresit 

(1 ditë) 

2023 

Stafi administrativ gjyqësor dhe 

prokurorial 
AD 

106 Trajnimi për përdorimin e 

Sistemit Informativ të Lëndëve 

(2 ditë)  

 2023 
Stafi administrativ gjyqësor dhe 

prokurorial. 

AD 

107 Trajnimi për sistemet audio/video 

dhe për sistemet e mbrojtjes së 

dëshmitarëve 

(2 ditë)  

 2023 Stafi administrativ gjyqësor dhe 

prokurorial. 

AD 

108 Trajnimi për protokol (2 ditë)  

 2023 
Stafi administrativ gjyqësor dhe 

prokurorial. 

AD 

109 Mbrojtja e sinjalizuesve (2 ditë)  

 2023 

Zyrtarët administrativ të gjykatave dhe 

prokurorive dhe zyrtaret për 

sinjalizmin në gjykata dhe prokurori. 

AD 
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110 Mirëmbajtja e faqeve të 

gjykatave në Facebook dhe 

informimi i publikut përmes tyre 

(2 ditë)  

 2023 Zyrtarët për informim dhe monitorim 

të mediave, në gjykata dhe prokurori. 

AD 

Trajnimet për profesionet e lira Kohëzgjatja 
Përfituesit 

 
Financuesi 

111                           / / Ndërmjetësuesit, përmbaruesit, 

mbrojtësit e viktimave, zyrtarët e 

ANJF 

? 

Trajnimet për trajnues Kohëzgjatja Përfituesit Financuesi 

112 Ndërmjetësim - 

2023 
Gjyqtarë, prokuror dhe ndërmjetësues 

USAID 

113 Krimi kibernetik - 

2023 
Gjyqtarë dhe prokuror 

IPROSEEDS 

114 Dhuna në familje - 

2023 
 

KE 

115 Konfiskimi - 

2023 
Gjyqtarë dhe prokuror 

Projekti kundër 

krimeve 

ekonomike 

PECKIII 

116 Liria e shprehjes dhe e mediave  - 

2023 
Gjyqtarë prokurorë dhe avokatë 

JUFREX-KE 

Trajnimet për menaxhmentin e 

gjykatave/ prokurorive 
Kohëzgjatja 

Përfituesit 

 
Fiancuesi 

117 Menaxhimi i gjykatës dhe 

prokurorisë 

(1 ditë)  

 2023 

Kryetarët, kryeprokurorët, gjyqtarët 

mbikëqyrës të degëve, udhëheqësit e 

departamenteve dhe divizioneve. 

OPDAT 

Mësim në distancë Kohëzgjatja Përfituesit Financuesi 

118 Qasja në drejtësi e grave  Gjyqtarët, prokurorët e shtetit, 

gjyqtarët dhe prokuroret e shtetit të 

sapo emëruar si dhe stafi 

administrative i gjykatave dhe 

prokurorive. 
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Trajnimet nga lëmia Penale 
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1. Trajnimet nga lëmia Penale 

 

1.1 Dëshmitarët bashkëpunues 

 

Instituti i dëshmitarit bashkëpunues rregullohet me dispozitat e procedurës penale dhe përbën një 

institut me natyrë juridike mikste/të përzier  hibride me elemente sa për të pandehurin aq edhe për 

dëshmitarët. Dispozitat e procedurës penale përcaktojnë nocionin/përkufizimet dhe karakteristikat 

kryesore të dëshmitarit bashkëpunues duke e kualifikuar të pandehurin dëshmitar i cili pritet të 

dëshmojë në gjykatë dhe nga dëshmia e tij ka gjasa të parandalojë vepra të tjera penale nga persona 

të tjerë. Gjithashtu kur ka gjasa të shpie drejt zbardhjes së të vërtetës në procedurë penale, kur 

dëshmimi bëhet vullnetarisht dhe me marrëveshje të plotë për të zbardhur të vërtetën, kur dëshmia 

e tillë nga gjykata është vlerësuar si e vërtetë dhe e plotë ose kur ajo dëshmi mund të shpie drejt 

ndjekjes së suksesshme të kryerësve tjerë të veprës penale. 

 

Objektivat e trajnimit 

 
Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:  

 

 Kuptojnë dhe zbatojnë drejtë  dispozitat ligjore në paraqitjen e kërkesës  dhe arsyetimin e 

kërkesës  për dëshmitarit bashkëpunues; 

 Hartojnë marrëveshjen dhe përcaktimin e obligimeve që rrjedhin nga marrëveshja  e 

dëshmitarit bashkëpunues me prokurorin; 

 Njohin marrjen në pyetje e dëshmitarit bashkëpunues; 

 Analizojnë statusin e dëshmitarit bashkëpunues gjatë procedurës penale; 

 Njohin Revokimin eventual të marrëveshjes së dëshmitarit bashkëpunues dhe prokurorit. 

 
Përmbajtja e trajnimit 

 
 Risitë me kodin e procedurës penale KPP ne fuqi, 14 shkurt 2022; 

 Si fitohet statusi i dëshmitarit bashkëpunues – krahasimi me legjislaturat e tjera përfshirë 

edhe KPP paraprak dhe KPP ne fuqi, 14 shkurt 2022; 

 Roli i prokurorit të shtetit në procedurës e shpalljes së dëshmitarit bashkëpunues; 

 Nevoja e shpalljes së dëshmitarit bashkëpunues; 

 Çka duhet të përmbajë marrëveshja  e  bashkëpunimit e dëshmitarit bashkëpunues me 

prokurorin e shtetit? 

 Kush e merr ne pyetje dëshmitarin bashkëpunues gjatë seancës për shpalljen e tij dëshmitar 

bashkëpunues? 

 Deri në cilën fazë të procedurës penale mund të ketë marrëveshje dhe cilat janë kusht e 

bashkëpunimit? Çka mund të kërkoj dëshmitari bashkëpunues  (mbrojtja të posaçme për 

vete dhe për familjen e tij)  në pajtim me legjislacionin për mbrojtjen e dëshmitarëve.  

 Revokimi i marrëveshjes së bashkëpunimit – pasojat për DB dhe procedurën penale; 

 Praktika gjyqësore e deritanishme – sfidat  dhe përparësitë e kodit të procedurës penale në 

fuqi. 
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Metodologjia e trajnimit  

 

 Metoda interaktive 

 Simulimi i një marrëveshje në mes DB dhe prokurorit duke përshirë simulimi i shpalljes së 

dëshmitarit bashkëpunues, simulimi i marrjes ë pyetje e BD 

 Puna në grupe dhe diskutime  

 Rast praktik 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 
Gjyqtar, prokurorët, bashkëpunëtorët profesional. Trajnimi do jetë regjional dhe do të zgjasë dy 

(2) ditë. 
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1.2 Procedura penale ku përfshihen kryerësit me çrregullime mendore 

 
Personat me çrregullime mendore, janë kategori e veçantë e kryerësve të veprave penale, kështu 

që edhe me KPPK është parashikuar procedurë specifike tek rastet kur përfshihen këta persona si 

kryerës të veprave penale. Trajtimi i këtyre rasteve kërkon një kujdes të veçantë, për shkak të 

gjendjes mendore në të cilën gjenden në momentin e zhvillimit të procedurës ndaj tyre. Ky trajnim 

do të fokusohet në analizimin e procedurës e cila zhvillohet ndaj kryerësve me çrregullime 

mendore, ekspertizën, caktimin e masës së paraburgimit të këtyre personave si dhe mbikëqyrjen e 

ekzekutimit të këtyre masave. 

 

 

Objektivat e të trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:  

 

 Njohin veçoritë e procedurës penale ku përfshihen kryerësit me çrregullime mendore; 

 Vlerësojnë kushtet dhe kriteret ligjore lidhur me caktimin e paraburgimit për kryesit  me 

çrregullime mendore; 

 Analizojnë llojet e trajtimit të detyrueshëm me ndalim në institucionet e kujdesit 

shëndetësor dhe trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Veçoritë e procedurës penale ku përfshihen kryerës me çrregullime mendore duke i 

përfshirë edhe dispozitat e reja të KPPK-së ; 

 Paraburgimi për personat me çrregullime mendore;  

 Zbatimi i ekzaminimit psikiatrik;  

 Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionet e kujdesit shëndetësor dhe në 

liri. 

Metodologjia e trajnimit 

 

Gjatë trajnimit do të përdoren metodat e kombinuara të trajnimit, ku do të aplikohen metodat të 

diskutimit interaktiv si dhe diskutimi i rasteve praktike. 
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit Themelor dhe të Apelit. Trajnimi do të zgjatë një (1) ditë.   
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1.3 Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështje penale, mundësitë dhe sfidat 

 
Gjatë punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve paraqiten edhe raste kur është e nevojshme edhe 

ndihma e shteteve tjera, pra dhënia e ndihmës juridike si akt lutjet e ndryshme për marrjen e 

deklaratës së dëshmitareve apo dorëzimin e dokumenteve/ftesave apo aktvendimeve të ndryshme 

deri të ekstradimi i personave të kërkuar. 

 

Ky trajnim ka për qellim të kuptohet drejt transferimi i procedurës penale, sigurimi i provave, 

ekzekutimi i vendimeve të huaja, dhe ekstradimi i peronave të dyshuar apo të dënuar 

 

Objektivat e trajnimit 

 

 Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Avancojnë njohuritë rreth procedurës së bashkëpunimit juridik ndërkombëtar; 

 Analizojnë kërkesat e paraqitura nga shteti kërkues; 

 Avancojnë njohuritë në fushën e ndihmës juridike ndërkombëtare për të arritur efikasitetin; 

në ekzekutimin e kërkesave për ndihmë juridike ndërkombëtare. 

.  

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Ekstradimi i personave të dyshuar dhe të dënuar për vepra penale ne shtetin kërkues; 

 Ndihma juridike ndërkombëtare në çështjet penale; 

 Baza ligjore për ndihmë juridike reciproke; 

 Format e ndihmës juridike reciproke; 

 Transferimi i procedurës penale; 

 Ekzekutimi i vendimeve të huaja; 

 Zhvendosja e personave të dënuar. 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Trajnimi do të ndjek një qasje pro aktive dhe praktike, detyra grupore dhe rate studimore të 

bazuara në raste reale. Përmes analizimit te rasteve pjesëmarrësit do të zbatojnë institutet nga 

fusha e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në çështjet penale, me qellim të identifikimit të 

mundësive dhe sfidave në zbatim të kësaj fushe. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarë prokurorë si dhe  bashkëpunëtorë profesional nga PSRK . Trajnimi do të zgjatë një (1) 

ditë. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

1.4 Provat në procedurën penale 

 

Rrethanat e kryerjes së veprës penale dhe fajësia e të pandehurit mund të përcaktohen vetëm me 

anë të provave. Para se ti shqiptohet sanksioni penal kryerësit të veprës penale, organet proceduese, 

duhet të sigurojnë vërtetimin e plotë të fakteve relevante juridike nga të cilat varet zbatimi i të 

drejtës penale materiale. Një tjetër dimension i provave është të mendohet se çka po provon ajo 

provë a është provë e drejtpërdrejte që tregon se një person është lënduar nga ai veprim 

kundërligjor apo disa prova që sugjerojnë se dikush mund të jetë fajtor. Në shumicën e vendeve, 

përfshirë edhe vendin tonë, barra e provës bie mbi prokurorin, i cili duhet të mbledh prova që 

përmbysin prezumimin se i pandehuri është i pafajshëm. Vërtetimi i fakteve në procedurë penale, 

në krahasim me procedurat e tjera është shumë më i vështirë ngase në procedurën penale i 

pandehuri fajtor ka interes që ta vështirësojë të provuarit e fakteve, ta shtrembërojë të vërteten dhe 

ta vë gjykatën në lajthim. 

 

Një ndër provat e rëndësishme në një çështje penale që shërben për të vërtetuar në mënyrë të drejtë 

dhe të plotë një gjendje faktike është edhe dëshmia e dëshmitarit dhe të dëmtuarit në cilësinë e 

dëshmitarit. Dëshmitar si rregull mund të jetë çdo person i cili mund të jep njoftime për veprën 

penale, për kryesin e veprës penale dhe për rrethanat e rëndësishme për procedurën penale, mirëpo 

këta persona në disa çështje penale, mund të kenë nevojë për mbrojtje, për shkak të kanosjes së 

rrezikut serioz për atë person apo familjen e tij, andaj në këto raste paraqitet nevoja e ndërmarrjes 

së veprimeve nga të gjitha institucionet e implikuara në procedurën penale, siç janë policia, 

prokuroria dhe gjykata. Masat procedurale për mbrojtjen e dëshmitarëve klasifikohen si masa për 

të fshehur identitetin e dëshmitarit – duke përfshirë të dhënat personale të dëshmitarit, pamjen e tij 

dhe zërin e tij nga publiku i përgjithshëm e në raste të jashtëzakonshme identiteti nuk është i njohur 

edhe për të pandehurin dhe mbrojtësin e tij, si dhe në masa që pengojnë takimin fizik të dëshmitarit 

apo të dëmtuarit më të pandehurin.  

 

Përmes këtij trajnimi dhe shembujve nga praktika gjyqësore  do të adresohen dilemat sa i përket 

dallimit ndërmjet fakteve dhe provave, të kuptuarit dhe zbërthimi i provës, relevanca dhe 

besueshmëria e provës {provat e drejtpërdrejta dhe të tërthorta 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  

 

 Zbatojnë drejtë bazën ligjore për sigurimin dhe përdorimin e provave; 

 Identifikojnë subjektet e autorizuara për mbledhjen e provave; 

 Shqyrtojnë llojet e provave të cilat mund të sigurohen gjatë fazës së hetimeve; 

 Vlerësojnë drejtë ligjshmërinë e provave; 

 Njohin relevancën e provës; 

 Bëjnë administrimin e provave materiale; 

 Dallojnë fuqinë provuese të provave; 

 Bëjnë dallimin e provave te drejtpërdrejta  dhe rrethanore. 

 Kuptojnë llojet e masave të fshehta; 

 Vlerësojnë kushtet për lëshimin e këtyre masave.  
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Përmbajtja e trajnimit 

 

 

 Faktet, provat, mjetet e provës; 

 Sigurimi dhe marrja e provës në procedurën paraprake; 

 Veçantia e provave të siguruara me anë të masave të fshehta; 

 Cilat prova mundë të sigurohen me anë të kontrollit; 

 Në cilat raste shfrytëzohet proceduralisht mundësia hetuese e veçantë; 

 Fuçia e provës dhe besueshmëria e saj në procedurë; 

 Veçantit e sigurimit të provës relevante nga personi i dëmtuar, dëshmitarët e mbrojtur, 

anonim e posaçërisht dëshmitari bashkëpunues; 

 Shembuj praktik. 

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarë, prokurorë si dhe  bashkëpunëtorë profesional. Sipas nevojës mund të jenë edhe mbrojtës 

të viktimave, zyrtarë policor dhe zbatues të tjerë të ligjit.  Trajnimi do të zgjatë dy (2) ditë. 
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1.5 Avancimi i efikasitetit të ndjekjes, dënimeve lidhur me shpëlarjen e parave dhe 

financimin e terrorizimit dhe veprat e përhapjes (proliferation) si dhe konfiskimi i 

aseteve 

 

Sa i përket hetimit dhe ndjekjes së rasteve të SHP, Komisioni Evropian vazhdimisht ka konstatuar 

në raportet e progresit që në Kosovë parimi i ‘përcjelljes së parasë’, që është kyç në hetimet e 

shpëlarjes së parave dhe i krimeve tjera financiare, ende nuk aplikohet si duhet. Për më tepër, ka 

mungese të praktikës për të hetuar dhe ndjekur edhe veprat e shpëlarjes së parave sit ë veçanta.  

Vëllimi i rasteve që në fund ndiqen dhe gjykohen është i ulët në krahasim me spektrin e kërcënimit 

që rrjedh nga kriminaliteti kryesor dhe SHP që rezulton në Kosovë. Në rastet e pakta të dënimit të 

SHP, sanksionet duket se janë aplikuar proporcionalisht, megjithatë, numri i tyre është shumë i 

ulët për të pasur efekt dekurajues ndaj kriminalitetit në Kosovë. Autoritetet vazhdimisht i 

përshkruajnë pengesat me hetimin dhe gjykimin e rasteve të shpëlarjes së parave si vepër të 

veçantë. Gjykimi i rasteve duket të jetë lidhja më e dobët në zinxhirin e procedimit për shkak të 

një numri të faktorëve, përfshirë të kuptuarit e nuancave financiare nga anëtarët e gjyqësorit dhe 

grumbullimit të dobët të provave në fazat e mëhershme të procesit.  

 

Vlerësimi për SHP/ LT i vitit 2018 ka gjetur mungesë të efektivitetit për të ndjekur shpëlarjen e 

parave, që shkaktohet nga standardi i lartë i provës që kërkohet nga Prokuroria Speciale (PSRK) 

për veprën bazë. Sipas këtij Vlerësimi, në praktikë kjo e ka zhvilluar pamundësinë për të iniciuar 

hetime të veçantë për shpëlarje të Parave pa një hetim paralel për një vepër bazë.  

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Avancojnë njohuritë rreth shpëlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit (veprat e veçanta, 

me veprat bazë, me veprat bazë që në tërësi apo pjesërisht ndodhin jashtë vendit, etj.); 

 Njohin aktivitet e hetimit; 

 Kuptojnë saktë dokumentet financiare si dhe standrdet e provave, barrën e të provuarit si dhe 

 Zbatojnë drejtë hetimet, ngrirjen dhe konfiskimin e aseteve. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Elementet e shpëlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit (veprat e veçanta, me veprat 

bazë, me veprat bazë që në tërësi apo pjesërisht ndodhin jashtë vendit, etj.);  

 Aktivitetet e hetimit penal (grumbullimi i provave, inteligjenca financiare dhe e natyrave 

tjera, sigurimi/ ngjirja e aseteve, etj.);  

 Asistenca e ndërsjellë juridike formale dhe jo-formale (burimet, qasja, formulimi i kërkesave 

për ANJ, bazat për kërkimin e asistencës, etj.);  

 Përdorimi i provave rrethanore (kuptimi i dokumentacionit financiar, nxjerrja e 

konkluzioneve në bazë të prezantimit të shtigjeve, etj.);  

 Pronësia përfituese;  

 Aspekte të gjykimit (standardi i provave, prezantimi i provave, barra e të provuarit, provat 

indirekte, etj.);  

 Ngrirja dhe konfiskimi i aseteve.  
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Metodologjia e trajnimit  

 

Metodologjia e trajnimit do të përfshijë ligjërata interaktive me prezantime në power-point, detyra 

në shtëpi dhe klasë, analizë e praktikës gjyqësore, raste studimore dhe prezantime të rasteve, 

debate, punë në grupe, analizë të skenarëve hipotetik dhe prezantime në grup.   

 

Pjesëmarrësve do t’ju ofrohen udhëzues relevant të zhvilluar nga Këshilli i Evropës. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Gjyqtarët dhe Prokurorët si dhe bashkëpunëtorët profesional. Trajnimi do të zgjas dy (2) ditë. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 
1.6 Akuzimi dhe dënimi i rasteve të rasteve të dhunës në familje 

 

Qëllimi i temës së trajnimit dhe materialit trajnues si një mjet gjithëpërfshirës është t’i mbështesë 

gjyqtarët dhe prokurorët të cilët merren me rastet e dhunës në familje kur akuzojnë dhe dënojnë 

rastet e dhunës në familje në procedurë penale - për të mbrojtur dhe arritur dënimin në proporcion 

me peshën e krimit në përputhje me standardet ligjore ndërkombëtare dhe kombëtare.  

 

Trajnimi dhe materiali në këtë temë duhet të përdoret për të fituar njohuri gjithëpërfshirëse për 

akuzimin dhe dënimin e rasteve të dhunës në familje në procedurë penale por nuk duhet të 

konsiderohet si udhëzues ose udhëzim ligjërisht i detyrueshëm të cilit duhet t’i përmbahen gjykatat 

dhe prokuroria. Marrë parasysh  rezultatet e aktgjykimeve të dhunës në familje për viktimat, duke 

përfshirë perceptimin e tyre për padrejtësi, mund të sjellë humbje të besimit në sistemin e drejtësisë 

penale prandaj duhet të bëhen ndryshime në rezultatet e sistemit të drejtësisë. Në këtë mënyrë, 

konventa përkatëse detyruese ndërkombëtare për çështjet e dhunës në familje, kërkon që sistemi i 

drejtësisë të përdorë qasje të ndryshme gjatë trajtimit të rasteve të dhunës në familje, si qasja e 

përqendruar te viktima, qasja e llogaridhënies së kryerësit dhe qasja e reagimit gjinor.  

 

Për të arritur dënimin proporcional në bazë të peshës së krimit, disa rekomandime të Këshillit të 

Evropës për qëndrueshmërinë e dënimit sugjerojnë që shtetet t’i marrin masat e duhura për të 

shmangur joproporcionalitetin e paarsyeshëm gjatë dënimit, përderisa i marrin parasysh normat e 

tyre kushtetuese dhe parimet ligjore, duke përfshirë traditën e tyre dhe mbështesin pavarësinë e 

gjyqësorit të tyre. Prandaj, materiali trajnues duhet të shihet brenda perspektivës së marrjes së 

informacionit se si të shqiptohet akuza dhe dënimi proporcional në bazë të peshës së krimit bazuar 

në standardet ndërkombëtare dhe kombëtare duke përfshirë këtu praktikën nga vendet e tjera dhe 

këto njohuri të zbatohen gjatë akuzës dhe dënimit të rasteve të dhunës në familje.  

 
Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Avancojnëi njohuritë lidhur me standardet ndërkombëtare për trajtimin / ndëshkimin e 

rasteve të dhunës në familje dhe zbatimin praktik të tyre konform dispozitave ligjore 

përfshirë udhëzuesve që kane të bëjnë me veprën penale të dhunës në familje apo veprave 

tjera penale të kryera në marrëdhënie familjare. 

 Zhvillojnë  aftësitë për të identifikuar dhe njohur seriozitetin e dhunës ne familje dhe 

ndikimin delikat  dhe të gjatë ndaj viktimës si dhe në shoqërisë dhe zbatimi i aftësive gjatë 

vlerësimit të rasteve të dhunës në familje nga gjyqtarët dhe prokurorët. 

 Zhvillojnë njohuritë me standardet e punës lidhur me vonesën e panevojshme dhe masat 

paraprake të zbtueshmëria e tyre gjatë ndjekjes penale, shqyrtimi i dosjeve të mëparshme të 

prokurorisë për të pandehurit si dhe dhënat paraprake të viktimës për kërkesat për ndihmë,  

gjykimit dhe kompensimit për rastet e dhunës në familje.  

 Identifikojnë dhe vlerësojnë drejtë format e ndryshme të rrethanave lehtësuese dhe rënduese 

duke u bazaur në veçoritë e dhunës në familje gjatë akuzimit dhe dënimit të rasteve të dhunës 

në familje si nga prokuroria po ashtu gjyqësori - që do të ndikojnë në ngritjen e aktakuzës 

dhe shqiptimin e dënimit ndaj kryerësve,  

 Nxjerrin  aktgjykime me, cilësim të drejtë apo efektive, proporcionale dhe dekurajuese të 

dënimeve, në proporcion me peshën e shkeljes, sjelljes dhe rrethanave të shkelësit. 
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Përmbajtja e trajnimit 

 

 Standardet ndërkombëtare dhe korniza ligjore e Kosovës në trajtimin e rasteve të dhunës në 

familje;  

 Standardi i masave paraprake; 

 Standardi i vonesës së panevojshme; 

 Standardi i kompensim – i zbatueshëm për viktimat/të mbijetuarit e dhunës në familje; 

 Korniza ligjore e Kosovës për rastet e dhunës në familje; 

 Kodi Penal (06/L-074), 2019;  

 Kodi i Procedurës Penale (04/L-123), 2012;    

 Kodi i Ri i Procedurës Penale (08/L-032), gusht 2022 – Hynë në fuqi shkurt 2023;  

 Udhëzuesi për cilësimin juridik dhe trajtimin e rasteve të dhunës në familje sipas Kodit Penal, 

Gjykata Supreme e Kosovës, 2020; 

 Gjykata Supreme e Kosovës - Udhëzues për politikën ndëshkimore, 2018; 

 Vlerësimi i rasteve të dhunës në familje në procedura penale të përcjella me aktgjykime; 

 Vlerësimi i seriozitetit të rasteve të dhunës në familje nga gjyqtarët dhe prokurorët; 

 Ndjekja penale, gjykimi dhe kompensimi për rastet e dhunës në familje; 

 Standardet e punës lidhur me vonesën e panevojshme dhe masat paraprake; 

 Përfaqësimi i prokurorisë në aktakuzat e dhunës në familje; 

 Kompensimi i dëmit; 

 Shqyrtimi i dosjeve të mëparshme të prokurorisë për të pandehurit; 

 Faktorët lehtësues dhe rëndues; 

 Faktorët lehtësues; 

 Faktorët rëndues; 

 Aktgjykimet e gjykatave në procedurat penale; 

 Rishikim i cilësimit të lehtë të shkeljeve apo dënimet e lehta të dhëna në aktakuzë; 

 Lëshimi i dënimeve me kusht; 

 Heqja e dënimit me kusht; 

 Arsyetimi në aktgjykime.  

 
Metodologjia e trajnimit  

 

 Metoda interaktive 

 Puna në grupe dhe diskutime  

 Ushtrime me raste hipotetike 

 Diskutimi i arsyetimeve të vendimeve gjyqësore 

 
Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Gjyqtarët dhe Prokurorët, bashkëpunëtorët, mbrojtësit e viktimave. Trajnimi zgjate një (1) dite 

mundësisht të përsëritet çdo 3 mujor që rezulton me 4 trajnime në vit.  
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1.7 Krimet e urrejtjes 

 
Krimet e motivuara nga jo toleranca ndaj grupeve të caktuara në një shoqëri quhen krime nga 

urrejtja. Nga hulumtimet dhe statistikat e organizatave të ndryshme ndërkombëtare, krimet nga 

urrejtja ndodhin pothuaj në të gjitha shtetet. Një trajtim adekuat në hetimin, ndjekjen penale dhe 

gjykimin e kryesve të këtyre krimeve është i një rëndësie të veçantë meqenëse aktet e tilla mund 

të rezultojnë në përçarjen e shoqërisë, dhe mund të shkaktojnë dhunë në përmasa më të gjera.  

 

Trajtimi efikas i këtyre veprave ka një rëndësi të veçantë po ashtu edhe për vendin tonë, popullsia 

e së cilës, përveç kombit shqiptar që përbën shumicën, përbëhet edhe nga një diversitet i 

komuniteteve si dhe religjioneve të ndryshme. Gjatë këtij trajnimi do të paraqiten njohuritë 

themelore për të kuptuar konceptin e krimeve të urrejtjes, konceptet, dallimet dhe lidhjet mes 

krimeve të urrejtjes dhe gjuhës së urrejtjes, dispozitat ligjore të kodit penal vendor që sanksionon 

krimet e urrejtjes dhe gjuhën e urrejtjes, standardet ndërkombëtare që kanë të bëjnë me krimet e 

urrejtjes dhe gjuhën e urrejtjes të aplikueshme në Kosovë, praktikat vendore, si dhe praktikat  në 

shtetet e Bashkimit Evropian që kanë të bëjnë me gjuhën e urrejtjes dhe krimet e urrejtjes. 

 

Objektivat trajnuese 

 

Në përfundim të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Njohin konceptin e krimeve të urrejtjes; 

 Kuptojnë ndikimin e krimeve të urrejtjes në viktimat dhe në komunitetin; 

 Dallojnë lidhjet mes krimeve të urrejtjes dhe gjuhës së urrejtjes; 

 Njohin kornizën ligjore të Kosovës dhe të drejtës ndërkombëtare lidhur me krimet e 

urrejtjes dhe gjuhën e urrejtjes. 

  

Përmbajtja e trajnimit 

 
 Kuptimi i Krimeve të urrejtjes; 

 Korniza ligjore vendore dhe ndërkombëtare lidhur me krimet e urrejtjes; 

 Identifikimi dhe hetimi i krimeve të urrejtjes; 

 Krimet e urrjetjes dhe gjuha e urrejtjes; 

 Aktet ndërkombëtare lidhur e leftimin dhe parandalimin e gjuhës së urrejtjes; 

 Sanksionimi sipas legjislacionit vendor dhe disa vendeve evropiane i gjuhës së urrejtjes. 

 
Metodologjia trajnuese 

 

Për këtë trajnim do të shfrytëzohen metodat si ligjërime, diskutime interaktive si dhe do të ju 

prezantohen raste nga praktika gjyqësore vendore si dhe raste nga jurisprudenca e Gjykatës 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut që kanë të bëjnë me krimet e urrejtjes dhe gjuhën e urrejtjes.  

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Gjyqtarët dhe Prokurorët si dhe bashkëpunëtorët nga niveli themelor. Trajnimi zgjate një (1) dite  
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1.8 Politika ndëshkimore dhe zbatimi i udhëzuesit 

 

Politika ndëshkimore paraqet sfidë të vazhdueshme për gjyqtarët me rastin e caktimit të rrethanave 

lehtësuese dhe rënduese me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit. Si rezultat i kësaj 

janë identifikuar probleme të shumta në trajtimin e pabarabartë të kryerësve të veprave penale dhe 

mos konsistencë në shqiptimin e dënimeve dhe kjo ka pasur ndikim të drejtpërdrejtë në uljen e 

transparencës dhe besimin e publikut. Me qëllim të evitimit të këtyre të metave dhe ndihmës për 

gjyqtarë dhe veçanërisht unifikimit të politikës ndëshkimore, Gjykata Supreme e Kosovës ka 

nxjerr udhëzuesin për politikën ndëshkimore dhe tabelën për caktimin e dënimit për kryerësin e 

veprës penale dhe veprën penale të kryer. 

 

Duke marrë parasysh dobësitë dhe mangësitë e evidentuara në politikën ndëshkimore është 

formuar Komisionit Konsultativ për Politikë Ndëshkimore i cili në vazhdimësi përcjellë dukuritë 

dhe sfidat që gjyqtarët përballen me rastin e zbatimit të udhëzuesit për politikën ndëshkimore dhe 

gjatë punës së tij në vazhdimësi nxjerr udhëzime specifike përkitazi me harmonizimin e politikës 

ndëshkimore dhe të cilat do të prezantohen dhe diskutohen gjatë këtyre tryezave që planifikohen 

të organizohen.  

 

Qëllimi i këtij trajnimi është që të mundësohet zbatimi i mirëfilltë i metodave të matjes së dënimit 

nga të gjithë gjyqtarët, por njëkohësisht që prokurorët dhe mbrojtësit e viktimave të mund të 

kontribuojnë në ndriçimin e rrethanave para gjykatës që do të ndikonin për matjen e drejt të 

dënimit, në përputhje me udhëzuesit e politikës ndëshkimore. Po ashtu të trajtohen aspektet 

specifike të udhëzuesve të dënimeve siç është udhëzuesi i politikës ndëshkimore për veprat penale 

të korrupsionit, në mënyrë që të krijohen standarde të barabarta të matjes së dënimit për të gjithë 

të pandehurit në procedurë. 

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të kësaj tryeze, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  

 

 Analizojnë rëndësinë e përcaktimit të drejtë dhe të saktë të rrethanave lehtësuese dhe 

rënduese; 

 Zbatojnë rrethanat relevante me rastin e caktimit të dënimit;  

 Analizojnë zbatimin e udhëzuesit dhe aktivitetin e Komisionit Konsultativ për Politikë 

Ndëshkimore.  

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Rrethanat lehtësuese dhe rënduese me rastin e caktimit të dënimit; 

 Zbatimi i udhëzuesit për politikën ndëshkimore;   

 Aktiviteti i Komisionit Konsultativ për Politikë Ndëshkimore.  

 Metodologjia e zbatimit te udhëzuesit për matjen e dënimit; 

 Metodologjia e vlerësimit te rrethanave te kategorisë se përgjegjësisë dhe të demit; 

 Ndarja e kategorive për matjen e dënimit për veprat penale te korrupsionit. 

 

 

Metodologjia e trajnimit: tryezë 
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Metodologjia e punës në tryezë do të fokusohet te diskutimi interaktiv me pjesëmarrësit, përkitazi 

me problemet praktike të aplikimit të rrethanave rënduese dhe lehtësuese me rastin e caktimit të 

llojit dhe lartësisë së dënimit, përmirësimit dhe harmonizimit të politikës ndëshkimore. Do të 

diskutohet posaçërisht për zbatimin e udhëzuesit për politikën ndëshkimore, si dhe do të 

prezantohet aktiviteti i Komisionit Konsultativ për Politikë Ndëshkimore.  

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja  
 

Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit të Apelit dhe themelor. Tryeza do të zgjatë dy (2) ditë 
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1.9 Sekuestrimi dhe konfiskimi 

 

Ngecjet më të mëdha në praktiken gjyqësorë deri më tani në Kosovë, ishin në interpretimin dhe 

zbatimin praktik të instituteve të sekuestrimit dhe konfiskimit, kjo nga fakti se ende kemi një numër 

të vogël të rasteve ku kjo procedurë zhvillohet me suksese e poashtu mungesë e rezultateve të 

prekshme në luftë kundër krimit në përgjithësi Tryeza për çështje të sekuestrimit dhe konfiskimit 

ka si qëllim trajtimin e sfidave të praktikës gjyqësore lidhur me zbatimin e dispozitave të Kodit 

penal dhe procedural si dhe të ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë. 

Sekuestrimi dhe konfiskimi rregullohet nga prizmi procedural nga dy ligje paralele që gërshetohen 

ndërmjet tyre në kuptimin e zbatimit praktik, si dhe nga dispozitat e kodit penal që lidhen me 

konfiskimin. Përkundër se dispozitat ligjore posaçërisht me ligjin për kompetencat e zgjeruara 

kanë synuar avancimet e legjislacionit nga ana tjetër praktika gjyqësore gjerë më tani nuk reflekton 

se ka avancuar në kuptimin e sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë dhe unifikimit praktik të 

zbatimit ligjor. Aktualisht sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Penale parashohin një mori 

dispozitash ligjore që rregullojnë aspektet e sekuestrimit por edhe të konfiskimit, gjë që reflekton 

se më tepër ka dispozita që rregullojnë sekuestrimin, se sa në thelb konfiskimin. Andaj kjo tryezë 

synon edhe trajtimin në kuptimin praktik dhe ligjor të dispozitave të sekuestrimit dhe konfiskimit 

gjithnjë në gërshetim edhe me dispozitat e ligjit të veçantë për konfiskimin e pasurisë. 

 

Tryeza në thelb do të shërbente për dy qëllimet për gjyqtarët dhe prokuroret dhe atë:  

 
a) Të reflektohet praktika e ndërtuar gjyqësore; 

b) Të shfaqen rastet praktike si të gabuara nga instancat e larta gjyqësore për të parandaluar 

gabimet e njëjta apo të ngjashme në të ardhmen në praktikën gjyqësore. 

 

Për tu arritur këto dy qëllime, duhet të merren parasysh disa faktorë themelor, që do ta reflektonin 

tryezën me rezultate pozitive, e që faktorët e tillë do të ishin: 

 
1. Hulumtimet dhe zgjedhja e rasteve praktike të bëhet me kujdes; 

2. Specifikat e problemeve praktike në kuadër të sekuestrimit dhe konfiskimit;  

3. Zgjedhja e rasteve praktike të reflektoj zgjedhjet e niveleve të ndryshme të gjykatave; 

4. Zgjedhjet e rasteve praktike si të gabuara të trajtohen vetëm në kufizimet e gabimeve me theks të mos 

përsëritjeve në praktik, gjithnjë duke pasur kujdes nëse rasti u konstatua si gabim por ende nuk ka marr 

epilog të zgjidhjes përfundimtare; 

5. Refleksionet për veprimet në të ardhmen bazuar në situatën praktike. 

 

Për ta zbatuar me efektivitet dhe rezultat tryezën, duhet të jenë të gatshëm dhe të përgatitur 

mjaftueshëm moderatorët e tryezës e që do të konsistonte në mundësin e dhënies se komenteve 

mbështetur në praktikën gjyqësore bazuar në legjislacionin në fuqi për çdo çështje që mund të 

trajtohet, qoftë të sekuestrimit qoftë të konfiskimit. Korniza e agjendës që do të përfshinte temat 

si të tilla duhet të zgjidhen me shumë kujdes, e që do të bazohet mbi aspektet e problematikave 

aktuale procedurale dhe materiale në kontekstin e praktikës së ndërtuar. Si të tilla temat do të 

reflektonin problemet nga praktika për sekuestrimin,  si rezultat i përfitimit nga vepra penale, si 

mjete që kanë mundësuar kryerjen e veprës penale, dhe sekuestrimi për shkak të natyrës së 

sendit/pasurisë, sekuestrimi që mund të konsiderohet provë dhe procedura e ndjekur. Bazat e 

konfiskimit dhe aspektet praktike të konsoliduara të konfiskimit dhe tema tjera specifike. Praktika 

gjyqësore e përzgjedhur për tryezën do të ndihmonte që të reflektonte zbatimi i drejt i dispozitave 

nga gjyqtarët dhe prokurorët për të reflektuar standardet e ndërtuara praktike të pranueshme brenda 

instancave gjyqësore. 
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Kjo tryezë ka synim interaktivitetin dhe përfshirjen e të gjithë pjesëmarrësve si dhe ushtrime të 

rasteve. Çdo temë që do të prezantohet do të ketë synim paraqitjen e disa rrethanave praktike të 

ndërlidhura me temën që trajtohet, duke vë në shpërfaqje dilemat që ngërthen në vete ajo temë. 

Moderator-i/ët duhet të jenë të gatshëm dhe të diskutojnë rrethanat e paraqitura të rastit/rasteve në 

raport me temën duke nxitur analizën dhe shterimin e dilemave të rrethanave të rastit, gjithnjë duke 

synuar në dhënien e shpjegimeve bazuar në praktikën e konsoliduar dhe në dispozitat ligjore me 

interpretimin e drejt. 

  

Në përfundim të punimeve të tryezës moderatorët hartojnë raportin e tryezës me rezultate i cili do 

të mund të shërbente për të adresuar ndonjë çështje në kuadër të Akademisë apo që do të reflektonte 

në domosdoshmërinë e qëndrimeve parimore të gjykatës Supreme për të unifikuar zbatimin e 

ligjeve nga gjyqtarët, e që do të reflektonte edhe tek prokurorët. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

 Identifikimi i ndryshimeve ligjore të cilat do të bëhen me aplikimin e Kodit të Ri të Procedurës 

penale. 

 Identifikimin e problemeve ligjore për sekuestrimin dhe konfiskimin; 

 Identifikimi e praktikave jo të përputhshme në gjykatat themelore; 

 Identifikimin e praktikave jo të përputhshme të gjykatës së Apelit me praktikën e konsoliduar të 

Gjykatës Supreme; 

 Lehtësirat ligjore e procedurale për zbatimin e këtyre dy instituteve. 

 Të identifikojnë rrugët ligjore për masat e sigurimit të objektit të sekuestrimit te gj.p.p 

 Të identifikojnë dallimin në mes sekuestrimit dhe ngrirjes; 

 Të kuptojnë rendësinë e hetimit financiar; 

 Të kuptojnë mundësin e vazhdimit të procesurës së sekuestrimit dhe konfiskimit edhe pas ngritjes 

së aktit akuzuese; 

 Identifikimin e problemeve lidhur me masat e përkohshme për sigurimin e pasurisë; 

 Adresimi i problemeve përmes praktikës së njësuar gjyqësore si përfundim; 

 Sfidat e zbatimit te ligjit për Kompetenca te Zgjeruara, për konfiskim dhe sekuestrim; 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 
 Sekuestrimi i sendeve/pasurisë: si prova, si dobi, si mjet, për shkak të natyrës; 

 Rregullimi procedural, për sekuestrimin, masat për sigurimin e pasurisë, ngrirja e përkohshme dhe 

urdhrat ndalues, urdhri për  ndalim afatgjatë; 

 Rregullimi procedural sipas ligjit të veçantë për sekuestrimin dhe konfiskimin; 

 Konfiskimi i pasurisë, shqyrtimi për konfiskimin e pasurisë dhe urdhri për konfiskim. 

 

Metodologjia e trajnimit: tryezë 
Prezantimi i rasteve praktike, diskutimi mbi rastet praktike në kontekst të zgjidhjeve ligjore, përmbledhja e 

përfundimeve të nxjerra. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e tryezës 
Përfituesit dhe fokus grupet ndahen në dy nivele. Në nivelin e parë përfituesit janë gjyqtarët e gjykatës së 

Apelit dhe Prokurorët e shtetit dhe të Apelit. Në nivelin e dytë përfituesit janë gjyqtarët e Gjykatave 

Themelore dhe prokurorët e prokurorive Themelore dhe Speciale.  

Tryeza duhet të zgjat tri ditë për tu ndërtuar në dy nivele. Niveli i parë në kohëzgjatje 1 ditor, që do të 

përfshinte gjykatën Supreme dhe Gjykatën e Apelit, Prokurorët e Shtetit dhe të Apelit. Niveli i dytë në 

kohëzgjatje 2 ditore, që do të përfshinte gjykatën Supreme dhe të Apelit, gjykatat Themelore dhe Prokurorët 

Special, të Apelit dhe Prokurorët në Prokurorit Themelore. 



36 
 

1.10 Kompensimi i viktimave - ndryshimet e ligjit 

 
Trajnimi ”Kompensimi i Viktimave të Krimit- ndryshime e ligjit” fillimisht synon të shtjellojë konceptin e 

kompensimit të viktimave të krimit në përgjithësi, specifikat e ligjit aktual për kompensimin e viktimave të 

krimit dhe rrjedhimisht edhe ndryshimet në ligj të cilat synojnë përmirësimin dhe avancimin e legjislacionit 

për kompensimin e viktimave të krimit.  

 

Ligji për Kompensimin e Viktimave të Krimit Nr.05/L-36 hyri në fuqi me 28.05.2015. Ligji për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit parasheh krijimin dhe funksionalizimin e Programit për Kompensimin 

e Viktimave të krimit, të drejtën e kompensimit financiar të viktimave të veprave të dhunshme penale dhe 

të vartësve të tyre, përcakton aurtoritet vendimmarrëse si dhe procedurat për realizimin e të drejtës për 

kompensim në situatat vendore dhe ndërkufitare. Sipas Ligjit për Kompensimin e Viktimave, neni 23 

përcakton formimin e Komisionit për Kompensimin e Viktimave, i cili Komision shqyrton dhe vendos për 

kërkesat për kompensim, i cili është funksionalizuar në fund të vitit 2017.  

 

Trajnimi do të fokusohet në mënyrë të detajuar në ndryshimet e propozuara në ligj lidhur me përmirësimin 

e qasjes në programin e kompensimit të viktimave, kategoritë e veprave dhe viktimave që kanë të drejtën 

për kompensim të menjëhershëm, ndryshimet në llojet e dëmeve të kompensueshme, zgjerimi i afateve, 

ndryshimet në funksionimin e Komisionit dhe lëhtësimet në aspektin procedural.  

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Kuptojnë konceptin e kompensimit të viktimave të krimit;  

 Njohin ndryshimet në ligjin për kompensimin e viktimave të krimit dhe  

 Mësojnë për procedurat e kompensimit dhe referimit të viktimave në programin e kompensimit.  

 

Përmbajtja e trajnimit 

 
 Ndryshimet në ligjin për kompensimin e viktimave të krimit  

 Procedurat e kompensimit dhe referimit të viktimave në programin e kompensimit. 

 Vendimet e komisionit për kompensimin e viktimave të krimit 

 Kërkesa për kompensim-Formularët 

 Rast praktik 

 

Metodologjia trajnuese 

 
Gjatë këtij trajnimi trajnuesit do të përdorin prezantimet në PoëerPoint për të ligjëruar rreth legjislacion 

në fuqi sa i përket kompensimit të viktimave të krimit dhe ndryshimet që janë propozuar për të avancuar 

këtë ligj. Gjatë prezantimit do të zhvillohen edhe diskutime duke përfshirë sesionin pyetje dhe përgjigjet 

për sqarimet lidhur me prezantimet e bëra.  

 

Pjesa e dytë e trajnimit do të përmbajë pjesën praktike ku pjesëmarrësit do të pajisen me shembuj të 

kërkesave të parashtruara për kompensim dhe shëmbuj të vendimeve të Komisionit për kompensimin e 

viktimave të krimit. Gjithashtu, prezantuesit do ta rishikojnë dhe ta sqarojnë edhe formularin e kërkesës 

për kompensim për të demonstruar se si duhet të plotësohet ky formular në emër të viktimës apo 

parashtruesit të kërkesës.  

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja  

 

Gjyqtarët, prokurorët si dhe bashkëpunëorët profesional. Trajnimi zgjatë një (1) ditë 
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Programet e Specializuara 
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Programet e Specializuara 

 

1.11 Krimi i organizuar 

 

Krimi i organizuar është një nga sfidat më të mëdha bashkëkohore. Konventa e OKB-së kundër 

krimit të organizuar ndërkombëtar dhe dy protokollet shtesë të saj, paraqesin instrumentet me të 

rëndësishme ndërkombëtare që krijojnë bazë juridike te përshtatshme për parandalimin dhe 

ndjekjen penale efektive të krimit të organizuar transnacional, gjë për të cilën edhe Republika e 

Kosovës ka përvetësuar pothuajse të gjitha dispozitat e këtij instrumenti duke i transpozuar në një 

mori aktesh nacionale. Pasojat e veprimtarisë kriminale të grupeve të organizuara janë evidente, 

ku krimi i organizuar përbën një kërcënim serioz për sigurinë kombëtare dhe ndërkombëtare dhe 

paraqet pasoja të dëmshme për shëndetin dhe sigurinë publike, institucionet demokratike, 

stabilitetin makro-financiar dhe ekonomik. Grupet e organizuara kriminale në Kosovë 

karakterizohen me disa karakteristika si në vijim: struktura hierarkike, besnikëria, bashkëpunimi 

në mes grupeve kriminale, diversiteti i krimit, ashpërsia dhe agresiviteti, korruptimi i zyrtarëve 

dhe disa karakteristika tjera.  

 

Situata aktuale në raport me aktivitetet e grupeve kriminale në Republikën e Kosovës përfshinë 

këto forma të krimit të organizuar: trafikimin me narkotikë, trafikimin me njerëz, kontrabanda me 

mallra, kontrabandimi me migrantë, trafikimi me armë, krimet kompjuterike, korrupsioni dhe 

shpëlarja e parave. Ekzistenca e grupeve kriminale të organizuara është e ndërlidhur ngushtësisht 

me moszbatimin e ligjit nga autoritetet publike, e që kjo reflektohet me infiltrimin e grupeve 

kriminale brenda autoriteteve publike duke përdorur instrumentin e korrupsionit për mbijetesë dhe 

vazhdimësi, duke shfrytëzuar zyrtarët publikë për ta mbajtur në jetë veprimtarinë kriminale. 

Korrupsioni si instrument komprometues mund të përdorët në dy forma, në rastin e parë vet 

korrupsioni mund të kryhet në formë të organizuara nga një grup i strukturuar, dhe në rastin e dytë 

korrupsioni përdoret si instrument për neutralizimin e zbatuesve të ligjit karshi veprimtarisë 

kriminale ilegale, duke i krijuar ambient të përshtatshëm për ushtrimin e papenguar të veprimtarisë 

kriminale. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësi do të jenë në gjendje që të: 

 

 Përkufizojë krimin e organizuar dhe ndërlidhjen e tij me, terrorizmin, shpërlarjen e parave 

dhe  korrupsionin; 

 Shpjegojë dhe të dallojë format e krimit të organizuar; 

 Demonstrojë përvetësimin e teknikave të veçanta hetimore, përkatësisht strategjive 

hetimore, sekuestrimin e produkteve të krimit dhe bashkëpunimin ndërkombëtar; 

 Zbatojë ligjin lidhur me konfiskimin dhe sanksionet penale ndaj kryerësit të veprave penale 

të krimit të organizuar. 

 Përmirësoj qasjen në ekip për luftimin e krimit të organizuar 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

Sesioni I 

 

 Korniza ligjore ndaj krimit të organizuar dhe tregjet e krimit të organizuar;  

 Shkaqet dhe faktorët lehtësues të krimit të organizuar; 
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 Infiltrimi i krimit të organizuar në biznese dhe në institucione publike; 

 Ndërlidhja ndërmjet krimit të organizuar, shpëlarjes se parave dhe korrupsionit; 

 Format e krimit të organizuar; 

 Format e bashkëpunimit në kryerjen e veprës penale dhe krimi i organizuar. 

 

Sesioni II 

 

 Teknika të veçanta hetimore të krimit të organizuar; 

 Mënyrat e vlerësimit te provave ne rastet e krimit te organizuar me theks te veçantë të 

hetimeve financiare 

 Mbrojtja e dëshmitarëve dhe identifikimi i viktimave të krimit të organizuar; 

 Hetimi i grupeve kriminale dhe strategjia e prokurorisë për hetim 

 Trendet moderne të bandave kriminale; 

 Sekuestrimi i benefiteve të përfituara nga krimi organizuar;  

 Identifikimi i partnerëve kryesor për bashkëpunimin efektiv në rastet e krimit të organizuar. 

 

Sesioni III 

 

 Konfiskimi i pasurisë së fituar me anë të veprës penale; 

 Sanksionet penale kundër kryerësve të veprave penale të krimit të organizuar; 

 Lidhjet ndërmjet krimit të organizuar dhe terrorizmit. 

 Strategjia kombëtare kundër krimit të organizuar në Kosovë. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Tema e këtij trajnimi do të ligjërohet me ligjërata interaktive, përkatësisht do të kombinohet me 

raste studimore, duke u përcaktuar në zgjidhjen e detyrave individuale dhe atyre grupore brenda 

vijuesve. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Gjyqtarët dhe prokurorët e Departamentit Special dhe Departamentit të Krimeve të Rënda (niveli 

themelor dhe i apelit) si dhe si dhe bashkëpunëtorët profesional dhe ekspertët e PSRK-së. 

Gjithashtu dhe zyrtarët e agjencive ligj-zbatuese që merren me parandalimin dhe luftimin e krimit 

të organizuar si nga Doganat, Policia NJIF dhe ATK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

1.12 Pastrimi i parave dhe hetimi financiar 

 

Drejtësia kosovare sikurse edhe vendet e tjera në vitet e kaluara dhe tani po i kushton vëmendje 

veprës penale të pastrimit të parave, vepër komplekse dhe e ndërlikuar në kuptim të zbulimit, 

ndjekjes dhe dënimit të kryerësit sepse përfshirë edhe elementet  ndërkombëtare.  

 

Pastrimi i parave si proces që përdoret për të fshehur burimin e parave ose pasurive që rrjedhin 

nga veprimtaria kriminale dhe përgjithësisht përfshin shndërrimin e të ardhurave të krimit në një 

formë "të ligjshme”, e që në mënyrë të drejtpërsëdrejti po ndikojnë në dëmet e konsiderueshme 

financiare dhe në zhvillimin ekonomik të vendit paraqet sfidë të përgjithshme shoqërore por edhe 

sfidë për sistemin juridik në Kosovë. 

 

Pastrimi parave edhe si fenomen por edhe si vepër penale është trajtuar nga prokurorët dhe 

gjyqtarët, por në praktikën gjyqësore akoma ka sfida dhe dilema në drejtim të identifikimit të e 

elementeve të veprave penale që ndërlidhen më pastrimin e parave dhe kualifikimin e saktë juridik 

të kësaj vepre penale. Po ashtu sfida tjetër është në bashkëpunimin e brendshëm dhe ndërkombëtar 

duke përfshirë edhe institucionet  tjera të cilat duhet të japin kontributin proaktiv në  zbulimin, 

ndjekjen dhe dënimin e kryesve, në mesin e të cilave përfshihen NJIF, Dogana  dhe Administratën 

Tatimore dhe institucionet e tjera ligj zbatuese, si dhe institucionet financiare  sikurse bankat, 

subjektet financiare jo banka dhe zyrat e këmbimit valutor, nëpërmjet kanaleve të transferimit të 

parave, pagesave apo kredisë. 

 

Vëmendje duhet drejtuar po ashtu praktikave të bashkëpunimit ndërkombëtar në mes organeve të 

ndjekjes së Republikës së Kosovës dhe organeve të ndjekjes se vendeve të Bashkimit Evropian  

dhe po ashtu vendeve që ende nuk e kanë njohur Kosovën. 

 

Ndërlikueshmëria e hetimit dhe gjykimit të veprës penale të pastrimit të parave  po ashtu është e  

shfaqur edhe në praktikën gjyqësore. Domosdoshmëria për zbatimin e  dispozitave të  Kodit Penal 

dhe ndryshmeve në Kodin e Procedurës Penale duke i ndërlidhur ato me dispozitat e ligjit të 

veçantë që trajton pastrimin e parave si vepër penale, si dhe ligjit për kompetencat e zgjeruara për 

konfiskimin e pasurisë, por edhe në standardet ndërkombëtare dhe në veçanti ato të Bashkimit 

Evropian,  kërkon që t’i dallojnë krimet tatimore dhe doganore dhe ato që ndërlidhen me pastrimi 

e parasë, të identifikojnë informacionin që mund ta marrin përmes kanaleve të FIU, Egmont, 

procedurat e  vërtetimit të hyrave financiare nga veprat penale dhe të hyrave të ligjshme.  

 

Trajnimi ka fokus në veçanti elementet e veprës penale të pastrimit të parasë, si dhe dallimi i 

pastrimit të parasë i ndërlidhur dhe i pastrimit të parasë i vetëm duke përfshirë hetimin dhe 

gjykimin  si dhe  praktikën gjyqësore e posaçërisht në praktikën e vendeve evropiane 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje  të: 

 

 Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore lidhur më kualifikimin juridik të pastrimit të parave  

 Dallojnë pastrimin e parasë të ndërlidhur me vepër penale tjetër dhe i pastrimit të parasë si 

i vetëm; 

 Kryejnë hetime pro aktive penale dhe financiare dhe të sigurojnë prova të pranueshme që 

mbështesin aktakuzat e ngritura; 
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 Identifikojnë kanalet e komunikimit në nivel ndërkombëtar për të drejtuar hetimin në 

drejtimin e duhur; 

 Zhvillojnë bashkëpunimin ndërkombëtar jo formal dhe formal me agjencitë dhe 

institucionet relevante në hetimin e pastrimit të parasë; 

 Identifikonjnë të paktën tri sfidat që mund të hasen në sigurimin e informacionit në nivel 

ndërkombëtar dhe të jenëë në gjendje që të gjejnë zgjidhjen e mundshme;  

 Sekuestrojnë dhe konfiskojnë pasurinë e fituar më këto vepra penale; 

 Krahasojnë legjislacionin vendor me atë të BE-së; 

 Shqiptojnë sanksione adekuate penale ndaj kryerësve të këtyre veprave penale. 

 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

Sesioni I 

 

 Baza ligjore, vendore dhe ndërkombëtare për luftimin e pastrimit të parave dhe hetimet 

financiare;  

 Elementet e veprës penale pastrimi i parave; 

 Fazat e pastrimit të parave; 

 Kompetencat dhe bashkëpunimi më Njësinë për inteligjencë financiare;  

 Subjektet raportuese sipas Ligjit për parandalimin e pastrimit të parave;  

 Rast studimi nga praktika gjyqësore e Kosovës; 

 Rast studimi nga praktika gjyqësore e GJEDNJ. 

 

Sesioni II  

 

 Hetimi dhe sigurimi i provave në rastet e pastrimit të parave; 

 Teknikat e ekzaminimit të mashtrimeve tek pastrimi i parave;  

 Mbledhja e informatave;  

 Përgatitja e profilit personal;  

 Gjurmimi i fondeve nga ana e marrësit; 

 Gjurmimi i fondeve nga ana e paguesit;  

 Rikthimi i pasurive të fshehura; 

 Rast studimi nga praktika gjyqësore e Kosovës;  

 Rast studimi nga praktika gjyqësore e GJEDNJ. 

 

Sesioni III  

 

 Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë së fituar më veprën penale – pastrimi i parave; 

 Bashkëpunimi ndërkufitar dhe ndërkombëtar për luftimin e pastrimit të parave;  

 Zgjidhjet e mundshme alternative;  

 Përgatitja e rastit për gjykatë;  

 Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë së fituar më veprën penale – pastrimi i parave; 

 Sanksionet penale ndaj kryerësve të veprës penale të pastrimit të parave; 

 Rastet kur personat shpallën fajtor për pastrim të parave pa u shpallur fajtor për veprën 

penale bazë; 

 Pastrimi i parasë si vepër penale e ndërlidhur tek krimi i organizuar;  

 Rast studimi nga pratika gjyqësore e Kosovës; 

 Rast studimi nga praktika gjyqësore e GJEDNJ-së. 
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Metodologjia e trajnimit  

 

Gjatë trajnimit, do të përdoren metodat interaktive, prezantime në Power Point,, punë në grupe, 

pyetje dhe diskutime, simulime të rastit, Ushtrime logjike dhe raste praktike 

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Prokurorët dhe gjyqtarët e shkallës së parë dhe shkallës së dytë, duke përfshirë në veçanti edhe 

prokurorët special dhe gjyqtarët e departamentit special në të dy nivelet, bashkëpunëtorët 

profesional dhe ekspertët të PSRK si dhe hetuesit policor. Trajnimi do të zgjate tri sesione nga dy 

(2) ditë. 
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1.13 Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare 

 

Korrupsioni në çdo shoqëri është aktual dhe sfidues, ndryshimet qëndrojnë vetëm në nivelin e 

shtrirjes së tij. Paralelisht është sfidë e veçanta legjislative por edhe për zbatuesit e ligjit nga ana 

tjetër nga fakti se ligjërisht është i vështirë të argumentohet. Përpos objektit mbrojtës që ka 

korrupsioni në kapitullin e veçantë që përfshihet korrupsioni, karakteristik e tij është se elementet 

korruptive i gjejmë edhe të veprat tjera penale e të përfshira në kapituj të tjerë të drejtës penale. 

 

Kjo veper kryhet nga personat zyrtarë që kanë një funksion publik ose ushtrojnë një shërbim 

publik, personat përgjegjës për drejtimin dhe administrimin e shoqërive tregtare dhe personat që 

janë iniciatorë të sjelljeve korruptive. Në këtë drejtim korrupsioni zyrtar nënkupton realizimin e 

ndonjë të drejte apo interesi për të cilin personi zyrtar apo grupi i caktuar nuk ka bazë ligjore ose 

realizimi i të drejtave dhe interesave. Në praktikë te vepra penale Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar, këtu ka dilema sa i përket definicionit se kush konsiderohet person zyrtar, i cili 

sipas ligjit kërkon që të definohet se cilat janë shërbimet e karakterit publik që ofron- ushtron gjatë 

punëve dhe detyrave si person zyrtar, respektivisht përpos institucioneve shtetërore të cilat kishin 

për të qenë subjekte të karakterit jo publik që ushtrojnë shërbime të karakterit publik. 

 

Andaj, në këtë trajnim gjatë paraqitjes së rasteve të ndryshme nga praktika gjyqësore do të 

pretendohet që prokurorëve dhe gjyqtarëve t’iu lehtësohet puna e tyre sa i përket këtyre veprave 

penale.   

 

Cilat janë elementet e secilës vepër penale të këtij Kapitulli? Cilat janë sanksionet që parashihen 

për këto vepra penale? Kush konsiderohet person zyrtar në kryerje të këtyre veprave penale? A 

mund të ekzistoj bashkëkryerja në korrupsionin zyrtar? A mund të ekzistoj instituti i  vazhdimësisë 

ne korrupsionin zyrtar? A është person zyrtar arkëtari i bankës? A është person zyrtar zyrtari i 

Byrosë se Sigurimeve? A është person zyrtar menaxheri i Kompanisë së ofrimit të shërbimeve 

komunale? Si te konsiderohen zyrtarët në koncerneve publiko-private në prizmin si person zyrtar? 

 

Këto dhe çështje tjera do të adresohen përmes këtij trajnimi, duke analizuar rastet praktike dhe 

duke zbërthyer dispozitat ligjore që i referohen këtyre veprave penale. 

 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Zbatojnë në mënyrë të drejtë dispozitat ligjore të kapitullit të veprave penale të korrupsionit 

zyrtar dhe veprave penale kundër detyrës zyrtare; 

 Të identifikojnë elementet esenciale të secilës formë të veprave penale të këtij Kapitulli;  

 Të zgjerojnë njohuritë rreth pasojave dhe rrezikshmërisë së këtyre veprave penale. 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Diskutime lidhur me elementet e veprës penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare; 

 Dashja si element i veprës penale të korrupsionit; 

 Çështja e realizmit apo mos realizimit të dëmit apo përfitimit; 

 Qëllimi si element për vërtetimin e veprës penale të korrupsionit; 

 Vlerësimi i provave bindëse ( të drejtpërdrejta) dhe rrethanore; 
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 Krijimi i figurës se veprës penale të korrupsionit me prova rrethanore; 

 Mashtrimi në prokurim si vepër penale e ndërlikuar;  

 Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar; 

 Konflikti i interesit; 

 Marrja e ryshfetit; 

 Dhënia e ryshfetit; 

 Nxjerrja  e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore dhe 

 Veprat tjera penale të këtij Kapitulli. 

 

Metodologjia 

 

Gjatë trajnimit, do të përdoren metodat interaktive, simulim i rasteve, punë në grupe, pyetje dhe 

diskutime nga pjesëmarrësit 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët dhe prokurorët  Departamentit Special dhe Departamentit të Krimeve të Rënda (niveli 

themelor dhe i apelit) si dhe si dhe bashkëpunëtorët profesional dhe ekspertët e PSRK-së. Trajnimi 

do të zgjasë tri sesione nga dy (2) ditë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



45 
 

1.14 Program i Specializuar “ Veprat penale të kryera nëpërmjet prokurimit publik, 

Sesioni I dhe II” 

 

Prokurimi është një prej fushave ku ka korrupsion dhe për ketë arsye gjyqtaret dhe prokurorët 

duhet të kenë njohuri në këtë fushë veçanërisht të njihen me procedurat e prokurimit dhe 

problemave të zbatimit të tyre në praktikë. Ky program adreson kërkesat e lartpërmendura duke 

elaboruar praktikisht të gjitha fazat e prokurimit publik. Në këtë drejtim do të analizohen rastet 

nga praktika rreth mënyrës së vlerësimit të nevojave dhe përcaktimit të kërkesave, dosja e tenderit 

dhe procesi i vlerësimit të një tenderi.  

 

Ky trajnim ka për qellim të përfitimit të njohurive teorike dhe praktike për gjyqtaret dhe prokurorët 

lidhur me procedurat e prokurimit publik dhe hetimi i veprave penale në prokurim publik në të 

gjitha fazat e prokurimit publik. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:   

 

 Kuptojnë Procedurat e prokurimit publik duke përfshirë parimet kryesore dhe procedurat e 

prokurimit dhe dosjen e tenderit;   

 Kuptojnë Rolin dhe përgjegjësia e institucioneve të përfshirë ne prokurim publik 

 Identifikojnë funksionet kryesore të institucioneve në fushën e prokurimit; 

 Identifikojnë skemat mashtruese dhe të korrupsionit në fazat e prokurimit; 

 Analizojnë procesin e planifikimit të prokurimit;    

 Kuptojnë përgjegjësitë e komisionit vlerësues, zgjedhjen e kontraktorit dhe dhënies së 

çmimit; 

 Analizimin e procesit të ankesave dhe përgjegjësive në menaxhimin e kontratës; 

 Identifikojnë indikatorët e korrupsionit dhe mashtrimit që lidhen me prokurimin publik;  

 Hartojnë një plan për hetimin e veprave penale të korrupsionit në prokurimin publik. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

Sesioni I 

 

 

 Procedurat e prokurimit publik; 

 Roli dhe përgjegjësia e institucioneve të+ përfshirë ne prokurim publik; 

 Procesi i planifikimit të prokurimit publik; 

 Ekzaminimi dhe vlerësimi i ofertave; 

 Menaxhimi i kontratës. 

  

 

 

Sesioni II 

 

 Indikatorët e mashtrimin në prokurim; 

 Hetimet financiare;  

 Zbulimi i mashtrimeve dhe luftimi i korrupsionit ne Prokurimin Publik; 

  Ushtrimi i ndikimit. 
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Metodologjia e trajnimit  

 

Gjatë trajnimit, do të përdoren metodat interaktive, simulim i rasteve, punë në grupe, pyetje dhe 

diskutime nga pjesëmarrësit. 

 

  

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët e Gjykatave Themelore, duke përfshirë edhe gjyqtarët e Departamentit Special, 

prokurorët e Prokurorive Themelore si dhe ata të Prokurorisë Speciale përfshirë edhe ekspertët e 

PSRK-së si dhe zyrtarët hetues policor. Trajnimi do të zgjatë dy sesione nga dy ditë. 
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1.15 Ekstremizmi, radikalizmi dhe terrorizmi 

 

Terrorizmi vazhdon të mbetet një nga kërcënimet kryesore të sigurisë, si në nivel nacional njashtu 

edhe në nivel ndërkombëtar, duke kërcënuar jo vetëm jetën dhe pronën e individit, por edhe vlerat 

demokratike dhe vetë mënyrën e funksionimit të shoqërisë. Trendi global i terrorizmit dhe shtrirja 

e tij, sidomos gjatë dy dekadave të fundit, ka kërcënuar edhe Republikën e Kosovës, si dhe gjithë 

rajonin, Evropën dhe më gjerë. Parandalimi dhe luftimi i terrorizmit vazhdon të mbetet një ndër 

prioritetet kryesore strategjike të Republikës së Kosovës. Strategjia kundër terrorizmit si dhe masat 

tjera legjislative dhe politike në kuadër të kësaj fushe, janë të ndërlidhura me prioritet strategjike 

për “Qeverisja të Mirë dhe Sundimit të Ligjit.” Për shkak të pranisë së elementëve të ekstremizmit 

dhe radikalizmit që shpie në terrorizëm, janë hartuar një mori instrumentesh të rëndësishëm ligjor, 

ku fokus ka qenë lufta efikase ndaj këtyre dukurive të kundërligjshme, gjithnjë nga perspektiva e 

instrumenteve të sistemit të drejtësisë, përkatësisht ndjekjes dhe gjykimit. Marrë në konsideratë 

nevojën e ngritjes së kapaciteteve profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por edhe të 

zyrtarëve tjerë të agjencive ligj-zbatuese shihet e domosdoshme që ky komunitet i ligj-zbatuesve 

të përfitojnë nga këto cikle trajnimesh me synim të ngritjes së njohurive, shkathtësive dhe 

kompetencave në funksion të parandalimit, hetimit dhe gjykimit efektiv, të pavarur dhe 

profesional. 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësi do të jenë në gjendje që të: 

 

 Avancojnë njohuritë rreth kornizës ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare kundër 

terrorizmit; 

 Kuptojë ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin që favorizojnë terrorizmin; 

 Demonstrojë teknikën e hetimit dhe të provuarit të terrorizmit, me theks të veçantë për 

liritë dhe të drejtat e njeriut, bashkëpunimin ndërkombëtar dhe mbrojtjen e viktimave; 

 Krahasojë lidhjet ndërmjet terrorizmit dhe krimit të organizuar; 

 Zbatojë drejtë ligjin lidhur me sanksionet penale ndaj kryerësit të veprave penale të 

terrorizmit. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

Sesioni I 

 

 Korniza ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare ndaj terrorizmit; 

 Të kuptuarit dhe përballja me ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin që favorizojnë 

terrorizmin; 

 Parandalimi i terrorizmit, si fokus strategjik i përpjekjeve antiterroriste; 

 Strategjia kombëtare kundër terrorizmit në Kosovë; 

 Ndërlidhjet ndërmjet krimit të organizuar dhe terrorizmit. 

 

Sesioni II 

 

 Teknikat e hetimit dhe të provuarit e veprave penale të terrorizmit; 

 Korniza strategjike dhe institucionale e bashkëpunimit në çështjet kundër terrorizmit; 

 Liritë dhe të drejtat e njeriut të rrezikuara nga veprimet ndaj terrorizmit; 

 Viktimat e terrorizmit dhe qasja në drejtësi nga perspektiva e viktimave; 

 Sanksionet penale kundër kryerësve të veprave penale të terrorizmit. 
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Metodologjia e trajnimit  

 

Tema e këtij trajnimi do të ligjërohet me ligjërata interaktive, përkatësisht do të kombinohet me 

raste studimore, duke u përcaktuar në zgjidhjen e detyrave individuale dhe atyre grupore brenda 

vijuesve. 

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe Gjykatave Themelore, Prokurorët e Prokurorisë Themelore, 

Prokurorisë së Apelit dhe Prokurorisë Speciale, bashkëpunëtorët profesional, që të gjithë këta që 

merren me trajtimin e lëndëve të terrorizmit, ekspertët e PSRK-së, si dhe zyrtarët e agjencive ligj-

zbatuese që merren me parandalimin dhe luftimin e terrorizimit nga Shërbimi Sprovues, Shërbimi 

Korrektues, Doganat, Policia NJIF, ATK dhe agjenci të tjera ligj-zbatuese. Vijuesit duhet t’i 

ndjekin dy sesionet e trajnimet në mënyrë të pashkëputshme. Trajnimi zgjatë dy (2) ditë 
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1.16 Krimi kibernetik dhe kriptovalutat 

 

Krimi Kibernetik sot është një nga sfidat më të mëdha ligjore. Që nga viti 2000 e deri me tani 

interneti është zgjeruar jashtëzakonisht shumë ne nivel global dhe aktualisht miliarda njerëz janë 

online. Hapësira kibernetike sot është një nga sfidat me te mëdha ligjore e cila ka nxitur një forme 

tjetër te krimit, duke krijuar një mjedis për metodat e reja te krimit, tani pothuajse te gjitha krimet 

mund te kryhen me përdorimin e kompjuterëve. 

 

Krimi kibernetik është një fenomen që prek një sërë kompetencash, si ato në fushën e informatikës, 

energjetikës, kriminologjisë, ekonomisë, mjekësisë, drejtësisë si dhe shumë fusha tjera. Përdorimi 

i teknologjive të reja të informacionit dhe veçanërisht i Internetit ka marrë një rëndësi të veçantë 

në jetën e përditshme. Ky fenomen prek jo vetëm aktivitetet e një organizmi qoftë ai shtetëror apo 

privat, i implikuar në sferën e biznesit apo të një aktiviteti jo fitimprurës, por mund të prekë dhe 

njeriun e thjeshtë në aktivitetin e tij të përditshëm, në sferën e tij private apo profesionale. Si çdo 

teknologji e re e vënë në dispozicion të një numri të madh përdoruesish, Interneti paraqet jo vetëm 

të mira dhe përfitime, por në të njëjtën kohë dhe një sërë problemesh. Duke qenë një teknologji “e 

liberalizuar” prej disa kohësh, ska diskutim se përfitimet që sjell përdorimi i kësaj teknologjie janë 

te mëdha. 

 

Me mbështetjen e shoqërive në të gjithë botën në teknologjitë e informacionit dhe komunikimit, 

gjyqtarët dhe prokurorët duhet të jenë të përgatitur për të gjykuar krimin kibernetik dhe shqyrtuar 

provat elektronike. Megjithëse në shumë vende, autoritetet e zbatimit të ligjit i kanë forcuar 

kapacitetet e tyre për hetimin e krimit kibernetik dhe sigurimin e provave elektronike, kjo gjë nuk 

ndodh me gjyqtarët dhe prokurorët. Përvoja të sugjeron se në shumicën e rasteve, gjyqtarët dhe 

prokurorët hasin vështirësi në përballjen me realitetet e reja të botës kibernetike. Për këtë arsye, 

kërkohen përpjekje të posaçme për të aftësuar gjyqtarët dhe prokurorët që të mund të ndjekin 

ligjërisht dhe gjykojnë krimin kibernetik dhe të shfrytëzojnë provat elektronike nëpërmjet 

trajnimit, lidhjes në rrjet dhe specializimit.  

 

Kriptovalutat janë bërë një temë shumë e spikatur dhe e diskutueshme edhe në mesin e 

profesionistëve të sektorit privat dhe publik që janë të përfshirë në parandalimin dhe luftimin e 

shpërlarjes së parave. Kriptovaluta më e mirënjohur, Bitcoin ka ngjallur shumë interesim 

posaçërisht për faktin se mediat vazhdojnë të merren me një numër të hetimeve dhe të ndjekjeve 

me profil të lartë në tërë botën. 

 

Ky trajnim ka për qëllim që t’i adresohet audiencës së agjencive për zbatimin e ligjit, prokurorëve 

dhe përfaqësuesve të Njësisë së Inteligjencës Financiare (NjIF) që janë të angazhuar në hetime 

financiare, ndjekje penale që përfshijnë krim eknomik dhe rikuperimin e pasurive të paligjshme. 

Trajnimi do të eksplorojë dhe do të thellojë eksperiencën dhe ekspertizën e praktikuesve nga, zyrat 

e prokurorisë dhe NjIF në përcjelljen e rrjedhave të paligjshme financiare të kanalizuara përmes 

kriptovalutave. 

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Identifikojnë fushën e krimit kibernetik – tendencat dhe instrumentet; 

 Avancojnë njohuritë rreth teknologjisë e përfshirë në krimin kibernetik; 

 Zgjerojnë njohuritë për Krimin kibernetik si vepër penale në legjislacionin e brendshëm; 
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 Zbatojnë drejtë legjislacionin, procedurat dhe praktika në lidhje me provat elektronike; 

 Ligji procedural/masat hetimore në legjislacionin e brendshëm; 

 Njohin Legjislacionin ndërkombëtar dhe Bashkëpunimin ndërkombëtar. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

  

Sesioni I 

 

 Krimi kibernetik – tendencat dhe instrumentet; 

 Teknologjia e përfshirë në krimin kibernetik; 

 Krimi kibernetik si vepër penale në legjislacionin e brendshëm – pornografia e fëmijëve; 

 Legjislacioni, procedura dhe praktika në lidhje me provat elektronike 

 

Sesioni II 

 

 

 Ligji procedural/masat hetimore në legjislacionin e brendshëm; 

 Legjislacioni ndërkombëtar/Konventa Budapestit; 

 Bashkëpunimi ndërkombëtar. 

 

 

Sesioni III 

 

 Njohja me kriptovalutat; 

 Bitcoin 101 – Adresat, çelësat dhe transaksionet; 

 Zinxhiri bllok; 

 Analiza e zingjirit bllok; 

 Asistenca ligjore e ndërsjellë; 

 Sekuestrimi dhe konfiskimi; 

 Pronësia përfituesve. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Gjatë trajnimit, do të përdoren metodat interaktive, simulim i rasteve, punë në grupe, pyetje dhe 

diskutime nga pjesëmarrësit, përdorimi i teknologjisë dhe i pajisjeve (provave) elektronike gjatë 

trajnimit.  

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja  

 

Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit të apelit dhe niveli themelor si dhe bashkëpunëtor profesional 

dhe ekspertët e PSRK-së. Trajnimi do të zgjatë tri sesione nga tri (3) ditë. 
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1.17 Dhuna në familje 

 

Dhuna në familje në sistemin juridik të Kosovës përfshihet në korniza ligjore dhe institucionale që 

është  në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe politikat e Bashkësisë Evropiane. Dispozitat 

ligjore në të drejtën penale mbrojnë dinjitetin njerëzor brenda familjes dhe marrëdhënieve 

familjare.  Me Ligjin për Dhunën në Familje si dhe me dispozitat e Kodi  Penal i Republikës së 

Kosovës, Nr. 06/L-074, përkatësisht në nenin 248,  dhuna në familje paraqet vepër të posaçme 

duke i përcaktuar tiparet e figurës së kësaj vepre dhe duke përcaktuar sanksionet penale.  Kjo 

dispozitë ligjore  përputhet me dispozitat e  Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin 

dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, e njohur si “Konventa e Stambollit”, në 

garantimin e të drejtave themelore, mbrojtjen e të drejtave të grave dhe në luftën kundër dhunës 

në familje.  

 

Megjithëkëtë zbatimi  i  dispozitës së nenit 248 të KPRK-së, praktika e sistemit prokurorial dhe 

gjyqësor  u sfidua në kuadër të dhunës në familje edhe me veprat e tjera penale si Kanosja, Sulmi, 

lëndim i lehtë apo i rëndë  trupor etj. dhe përkitazi me cilësimin juridik të veprës penale.  Përkundër 

miratimit të Udhëzimit nga Gjykata Supreme e Kosovës, Gj.A.Su. 113/2020, lidhur me cilësimin 

juridik dhe trajtimin e rasteve të Dhunës në familje sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, 

akoma sistemi prokurorial dhe gjyqësor sfidohet me trajtimin e kësaj vepre penale dhe veprës 

penale të keqtrajtimi apo braktisja e fëmijës,  nga neni 243 par.1 të KPRK-së, me theks të veçantë 

kur të dëmtuarit të mitur pësojnë lëndime trupore nga anëtarët e familjes.  Lidhshmëria e këtyre 

dy veprave penale si dhe dallimet në kompetencën lëndore  për  trajtimin e tyre paraqet nevojë të 

domosdoshme për trajnim. Si duhet të kualifikohen rastet e dhunës në familje në praktikë  e në 

veçanti vështirësitë në kualifikim kur ka elemente të veprës penale të dhunës ekonomike në kuadër 

të dhunës ne familje duke e përfshirë edhe shkelja urdhrit për mbrojtje e që sipas ligjit kualifikohet 

për mbrojtje nga dhuna në familje apo të kualifikohet si vepër penale mospërfillja e vendimit të 

gjykatës po ashtu temë e domosdoshme për trajnim dhe unifikim të praktikave në sistemi 

prokurorial dhe gjyqësor.  

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjende që të: 

 

 Avancojnë njohuritë lidhur me  dispozitat ligjore qe kane te bëjnë me dhunën në familje, 

hetimin dhe ndjekjen e rasteve të dhunës në familje; 

 Njohin format e manifestimit të dhunës në familje, duke përfshirë dhunën  fizike, psikike 

e ekonomike; 

 Zgjerojnë njohurit me praktikat unike në zbatim të legjislacionit dhe cilësimin e veprave 

penale sipas udhëzimit të Gjykatës Supreme;  

 Analizojnë dispozitat te cilat i referohen rasteve të shkeljes se urdhrit mbrojtës; 

 Avancojnë njohurit lidhur me Konventën e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe 

luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje (Konventa e Stambollit). 
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Përmbajtja e trajnimit 

 
 Elementet e përgjithshme dhe ato të veçanta që e përbëjnë figurën e veprën penale të 

Dhunës në familje, sipas nenit 248 të KPRK-së;  

 Dhuna psikologjike, Dhuna ekonomike, Dhuna ne baza gjinore, Dhuna në familje nga 

kryesit me çrregullime mendore;  

 Cilësimet juridike në kuadër të Dhunës në familje:  

- Keqtrajtimi apo braktisja e fëmijës” , neni 243 par.1 të KPRK-së, me theks të veçantë kur 

të dëmtuarit të mitur pësojnë lëndime trupore nga anëtarët e familjes, të përcaktohet 

kompetenca lëndore se nga cili departament do të duhej trajtuar kjo vepër respektivisht, 

Departamenti i Përgjithshëm - dhuna në familje apo Departamenti për të mitur, pasi që nuk 

veprohet njësoj lidhur me vendosjen sa i përket këtyre lëndëve nga prokurorët në Prokurorit 

e Shtetit. 

 Shkelja e urdhrit mbrojtës dhe dispozitat ligjore qe aplikohet me rastin e për cilësim juridik;  

 Implementime i udhëzimet të Gjykatës Supreme, (Udhëzuesi me numër Gj.A.Su. 

113/2020);  

 Amandamenti Nr.26  i Kushtetutës së Republikës  së Kosovës, Konventa e Këshillit të 

Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës kundër Grave  e quajtur si Konventa e 

Stambollit - pjesë integrale e Kushtetutë dhe Neni 22 i Kushtetutës  përcakton zbatimin e 

drejtpërejtë të konventës në Republikën e Kosovës. 

 Hetimi dhe ndjekja e rasteve të dhunës në familje  

 Teknika e pyetjes së viktimës në rastet e dhunës në familje 

 Roli i Qendrës për Punë Sociale në veprimet kriminale Dhuna në familje, veçanërisht me 

recidivistët. 

 Trajtimi social dhe preventiv i viktimave të dhunës në familje dhe kryerësve  (me të gjithë 

akter të përfshirë); 

 Bashkëpunim ndër institucionale kur kryerësit janë të sëmurë psikik apo persona të varur 

nga narkotik; 

 Përpilimi i aktakuzës (për shkak se ngatërrohen veprat penale të dhunës në familje me v.p. 

lëndim i lehtë etj.) 

 Rrethanave lehtësuese dhe rënduese në procedurën penale si pjesë e përllogaritjes së 

dënimit me fokus në rastet e dhunës në familje. 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

 Metoda interaktive 

 Puna në grupe dhe diskutime  

 Simulim i rastit 

 Rast praktik 

 Diskutimi i arsyetimeve të vendimeve gjyqësore 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 
Përfitues të këtij trajnimi do të jenë Gjyqtarët, Prokurorët e Shtetit, Bashkëpunëtorët profesional, 

punëtorët social, mbrojtësit e viktimave. Trajnimi do të zgjatë dy (2) ditë 
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1.18 Hartimi i akteve akuzuese nga Prokuroria Speciale 

 

Që aktet akuzuese nga Prokuroria Speciale të kenë rrjedhë të mirë dhe të shqyrtohen nga 

Departamenti Special i Gjykatës Themelore duhet të jenë të përpiluara mirë, të përmbajnë arsyetim 

më të mirë dhe të thuktë dhe të argumentuara me prova. Të gjitha aktet akuzuese që dalin nga 

kompetenca e kësaj prokurorie padyshim se duhet të trajtohen veçanërisht për të  evituar mangësitë 

të cilat janë identifikuar gjatë praktikës gjyqësore dhe të ngritët cilësia e tyre në të ardhmen. 

Vëmendje të veçantë do ti kushtohet hartimit të një modeli të aktakuzës nga ana e PSRK-së, e cila 

fillimisht do të shqyrtohet nga Departamenti Special (DS). Pas vërejtjeve dhe sugjerimeve 

eventuale nga DS, i njëjti model do të përdoret për hartimin e aktakuzave të ardhshme nga PSRK, 

natyrisht varësisht nga rasti.  

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  

 

 Identifikojnë sfidat në praktikën gjyqësore; 

 Zgjerojnë njohurit lidhur me përshkrimin e veprave penale dhe përmbledhjen e fakteve në 

përpilimin e diapozitivit të aktakuzës; 

 Unifikojnë praktikën gjyqësore lidhur me hartimin e akteve akuzuese; 

 Arsyetojnë drejtë aktet akuzuese dhe aktet tjera nga PSRK-ja dhe DS; 

 Dallojnë identitetin objektiv dhe subjektiv në aktakuzë dhe në aktgjykime në fazën 

paraprake; 

 Njohin mënyrat e përfshirjes së çështjeve në aktakuzë te rastet me sekuestrim dhe masa 

mbrojtjes.  

 

Përmbajtja e trajnimit  

 

 Aktakuzat, me theks të veçante akuzat me krim të organizuar; 

 Format e akteve tjera ne procedure paraprake; 

 Identifikimi i aseteve për sekuestrim dhe aplikimi i masave për sigurimin e pasurisë; 

 Kontrolli i akuzave në fazën e hershme dhe mundësia për përmirësim para fillimit për 

shqyrtim gjyqësor. 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Gjatë këtij trajnimi do të përdorët një metodologji e kombinuar, ku përveç prezantimeve përmes 

PowerPoint, do të aplikohen metodat interaktive me pjesëmarrësit. Gjithashtu pjesëmarrëseve do 

t’iu ofrohen për të diskutuar edhe rastet praktike dhe hipotetike të cilat në vete përmbajnë dilemat 

dhe sfidat nga praktika gjyqësore.  

 

Përfituesit dhe Kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët dhe prokurorët nivelit të Prokurorisë Speciale dhe Departamentit Special. Trajnimi do 

të zgjatë një (1) ditë. 
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1.19 Krimet e luftës 

 
Gjatë vitet 90-ta, Kosova ashtu si edhe vende të tjera në ish Jugosllavi kanë kaluar nëpër luftërat 

të cilat kanë ndodhur në territorin e ish-Jugosllavisë. Vetëm gjatë periudhës së luftës në Kosovë 

(28 shkurt 1998 deri më 20 qershor 1999), sipas të dhënave të Fondit për të Drejtën Humanitare 

Kosovë (FDHK) janë vrarë apo zhdukur rreth 12, 535 persona, ku rreth 80% të këtyre janë viktimat 

civile.  

Këto krime janë hetuar dhe gjykuar kryesisht nga personeli ndërkombëtarë. Pra fillimisht këto 

krimet janë hetuar dhe gjykuar nga TPNJ dhe misionet ndërkombëtare në Kosovë (UNMIK dhe 

EULEX). Që nga qershori i vitit 2014 ka filluar transferimi i kompetencave nga EULEX-i  tek 

gjyqësori vendor, ku edhe përfundimisht në qershor të vitit 2018 këto kompetenca kanë kaluar tek 

gjyqësori vendor. 

 

Që nga përfundimi i konfliktit të armatosur në Kosovë deri në fund të vitit 2022, nga institucionet 

gjyqësore të lartë përmendura janë dënuar rreth 70 persona për krimet e lutës, që është një numër 

shumë i vogël i personave të dënuar. 

 

Gjyqtarët dhe prokurorët vendor kanë nevojë në ngritjen e kapaciteteve në këtë fushë pasi që nuk 

ka pasur ndonjë praktike të gjatë vendore gjyqësore në ketë drejtim. 

 

Pjesëmarrësit fillimisht do të njoftohen lidhur me legjislacionin penal në tërësi në Kosovë i cili 

trajton veprat penale të krimeve të luftës, e po ashtu edhe legjislacionin penal në fuqi në kohën e 

kryerjes së veprës penale apo ligjin më të favorshëm për kryerësit e kësaj vepre penale. Do të 

njoftohen me veprat penale të cilat parashihen në Kodin Penal të Republikës së Kosovës, të cilat 

parashohin dhe sanksionojnë veprimet e kryerësve të veprave penale të krimeve të luftës e të cilat 

do të prezantohen të ndërlidhura me konventat ndërkombëtare si tërësi dhe Konventat e Gjenevës 

të cilat mbulojnë krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidin në veçanti.  

 

Theksi i veçantë në këtë trajnim do të jetë kategorizimi i përgjegjësisë së krimeve të luftës gjithnjë 

duke pas për bazë natyrën e formave të bashkëpunimit, ndihmës, nxitjes, bashkëkryerjes, 

ndërmarrjes së përbashkët kriminale dhe përgjegjësisë komanduese, duke synuar që të analizohen 

rastet praktike vendore dhe ndërkombëtare të tribunaleve për të vlerësuar edhe ndëshkueshmërin 

karshi natyrës së përgjegjësisë së krimeve të luftës. Rëndësi do të kenë edhe format e inkriminimit 

të krimeve të luftës e me theks të veçantë dhunimet seksuale si vepër e kategorizuar në shkelje të 

drejtës ndërkombëtare. 

 

Ky trajnim synon që tërësisht të ndërtohet mbi rastet praktike vendore dhe ndërkombëtare për 

krimet e luftës, për të evidentuar të metat në praktiken gjyqësore, qoftë te rasteve që kane marr 

epilog apo të rasteve që janë konsideruara se zgjidhjet sipas vendimeve gjyqësore nuk janë në 

përputhje me dispozitat ligjore, kjo me qëllim që të ndërtohet një praktike e qëndrueshme dhe duke 

synuar që të mos përsëriten gabimet e evidentuara tashmë në praktikën gjyqësore.  

 

Në këto trajnime gjyqtarë dhe prokurorë do të kenë mundësi që të shkëmbejnë përvojat me ekspertë 

ndërkombëtarë në ndjekjen e krimeve të luftës sipas formave të përgjegjësisë komanduese dhe të 

ndërmarrjes së përbashkët kriminale, këto forma të përgjegjësisë të cilat janë zhvilluar aq shumë 

nga TPNJ. 

Po ashtu në këtë trajnim do të trajtohet edhe çështja e gjykimit në mungesë dhe ndryshimeve 

legjislative në raport me gjykimin në mungesë, që paraqet një nga sfidat e mëdha të trajtimit të 

rasteve të krimeve të luftës. 
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Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Përvetësojnë njohuritë për tu marrë me rastet e krimeve të luftës;  

 Njohin format e zbatueshme të përgjegjësisë penale për krimet e luftës; 

 Njohin përgjegjësinë komanduese; 

 Përvetësojnë njohuri në zbatimin e ndryshimeve legjislative në raport me gjykimin në 

mungesë të krimeve të luftës. 

 

 
Përmbajtja e trajnimit 

 

 Format e zbatueshme të përgjegjësisë penale për krimet e luftës (konflikti i armatosur, 

pjesëmarrja ne formacionet ushtarake ose paraushtarake ne konfliktet e armatosura, etj); 

 Vendimet e Gjykatës Supreme dhe të Apelit në zbatimi i të drejtës penale ndërkombëtare 

në juridiksionin e Kosovës;  

 Ndërmarrja e përbashkët kriminale; 

 Format tjera te bashkëpunimit; 

 Përgjegjësia komanduese; 

 Gjenocidi;  

 Vlerësimi dhe analizimi i provave në rastet e krimeve të luftës, sidomos në sfondin e 

praktikës së tribunaleve ndërkombëtare;  

 Shfrytëzimi i mekanizmave ndërkombëtar, tribunaleve ndërkombëtare në sigurimin e 

provave për rastet e krimeve të luftës. 

 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Trajnimi do të përqendrohet në studimet e rasteve praktike e sidomos të rasteve e tribunaleve 

ndërkombëtare, aplikimin e kategorive ligjore në skenarët faktik. Shtjellimin dhe konsolidimin e 

praktikës për gjyqtarë dhe prokurorë që merren me procedimin e çështjeve të kësaj natyre. 
 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja  

 

Gjyqtarët nga Departamenti Special i të dy niveleve, gjyqtarë nga DKR, gjyqtarë nga niveli i 

Supremes, Apelit dhe atij themelore si dhe Prokurorët e PSRK dhe bashkëpunëtorët profesional 

nga PSRK. Trajnim do të zgjasë katër  (4) ditë brenda vitit, të ndarë në dy faza nga dy (2) ditë. 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnimet nga lëmia Civile 
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2. Trajnimet nga lëmia Civile 

 

2.1 Dëmshpërblimi, llojet e tij dhe praktika gjyqësore 

 

Numri i kontesteve gjyqësore në rastet e dëmshpërblimit është në rritje e sipër në gjykata, qoftë të 

dëmit material ashtu edhe të dëmit jo material. Praktika gjyqësore jo e harmonizuar sa i përket 

vendosjes dhe kritereve për përcaktimin e lartësisë së dëmit jo material, janë indikator që tregojnë 

se kjo temë është shumë me rëndësi të trajtohet.  

 

Përcaktimi i saktë i përgjegjësisë së shkaktarit të dëmit dhe të realizimit të drejtës së palës së 

dëmtuar në shpërblimin e dëmit, në marrëdhënien juridike civile jo kontraktuale është një prej 

sfidave të gjyqtarëve të fushës civile.  

 

Edhe pse praktika gjyqësore është relativisht e zhvilluar lidhur me këtë temë, mirëpo numri i madh 

i rasteve nëpër gjykatat e Kosovës, dinamika e rritjes së numrit të rasteve të paraqitura për 

shpërblim të dëmit, ka ndikuar që të ketë dallime në praktikën gjyqësore sidomos sa i përket 

kritereve për përcaktimin e lartësisë së dëmit material dhe jo material, por edhe mënyra e vërtetimit 

të gjendjes faktike në këto raste shpesh ka të meta. 

 

Baza e përgjegjësisë për shpërblimin e dëmit material dhe jo material? Cilat janë kriteret për 

përcaktimin e e kërkesave për kompensimin e dëmit dhe lartësisë së dëmit material dhe jo material? 

Si provohet gjendja faktike në procedurën e shpërblimit të dëmit material dhe jo material? Si të 

bëhet zbatimi në praktikë i dispozitave materiale në rastet konkrete te kontestet për shpërblimin e 

dëmit material dhe jo material? Cila është praktika për caktimin e lartësisë së shpërblimit të demit 

material dhe jo material? Vlerësimi i parashkrimit të kërkesave në rastet e kompensimit të dëmit? 

Tematika e trajnimit është strukturuar në mënyrën që t’iu përgjigjet pyetjeve dhe paqartësive të 

ngritura më lartë përmes analizës së të gjitha dispozitave materiale juridike që i referohen 

shpërblimit të dëmit material dhe jo material. 

  

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Të zbatojnë drejtë dispozitat lidhur me përcaktimin e kërkesave të dëmit material dhe 

jomaterial, si dhe të nxjerrin provat relevante lidhur me vërtetimin e bazës juridike; 

 Unifikojnë praktikën gjyqësore sa i përket kritereve dhe lartësisë së dëmit jomaterial;  

 Zbatojnë drejtë dispozitat, lidhur me caktimin e lartësisë për shpërblimin e dëmit 

material dhe jo material; 

 Të vlerësojnë drejtë parashkrimin e kërkesave te rastet e kompensimit të dëmit; 

 Aplikojnë drejtë dispozitat për caktimin e kamatës për dëmin jo material dhe material 

dhe shpenzimet e procedurës gjyqësore. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Dëmi material dhe jo material sipas LMD-së 

 Përcaktimi i kërkesave në kompensimin e dëmit 

 Parashtrimi i kërkesës te rastet e kompensimit të dëmit; 

 Përgjegjësia për shpërblimin e dëmit material dhe jo material; 
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 Kriteret për përcaktimin e lartësisë së dëmit material dhe jo material; 

 Mënyra e të provuarit në procedurën e shpërblimit të dëmit material dhe jo material; 

 Praktika për caktimin e lartësisë së shpërblimit të dëmit material dhe jo material. 

 

 

Metodologjia e trajnimit  

 
Gjatë këtij trajnimi do të përdoren metoda të kombinuara të shpjegimit, duke përfshirë shpjegime 

teorike dhe praktike, të përcjella me biseda interaktive dhe shembuj praktikë, në mënyrë që secili 

prej pjesëmarrësve të jetë aktiv gjatë kohës së mbajtjes së trajnimit dhe të përfitojë nga ky trajnim, 

duke marrë njohuri të nevojshme për të zgjidhur rastet praktike në mënyrë sa më efikase gjatë 

procedurës gjyqësore, e me këtë do të arrihen në tërësi objektivat e këtij trajnimi. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët e Gjykatave Themelore dhe të Apelit si dhe bashkëpunëtorët profesional. Trajnimi do të 

zgjasë dy (2) ditë. 
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2.2 Kontratat dhe anulimi i tyre 
 

Në jetën e përditshme palët hyjnë në marrëdhënie kontraktuale të ndryshme e shpeshherë duke 

mos respektuar formën ligjore, e që për pasojë lindin mosmarrëveshje mes tyre, që shkaktojnë 

pasoja juridike dhe kerkojnë mbrojtje gjyqësore. Praktika gjyqësore ka treguar se ka shumë raste 

kur palët kontraktuese me rastin e lidhjes së kontratës nuk respektojnë kushtet e parapara me ligj 

të cilat mund të ndikojnë në vlefshmërinë e kontratës, me çka trajtimi i kësaj teme do të ndihmonte 

në analizimin dhe shtjellimin e shkaqeve në bazë të së cilave mund të vije gjerë tek nuliteti dhe 

rrëzueshmeria e një kontrate. 

Në këto raste zhvillohet procedura gjyqësore, në të cilën vërtetohen shkeljet relative dhe absolute 

të kontratave sipas dispozitave ligjore në fuqi, respektivisht lidhur me vërtetimin e nulitetit absolut 

dhe relativ të  kontratave. 

 

Rëndësi e veçantë u kushtohet edhe mjeteve për sigurimin e ekzekutimit të kontratave. Ka raste 

kur kreditori nuk ka besimin e duhur ndaj palës tjetër kontraktuese, atëherë kreditori ka në 

dispozicion mjete të caktuara që në mënyrë të drejtpërdrejtë të siguroj se kontrata do të përmbushet. 

Kryesisht mjetet e sigurimit të ekzekutimit të kontratës kërkohen në ato kontrata që përmbushja e 

tyre do të zgjas për një kohë me të gjatë.  

.  

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Dallojnë kushtet ligjore të cilat duhet plotësuar për t’u konsideruar një kontratë nule dhe 

e rrëzueshme; 

 Dallojnë shkeljet relative dhe absolute të kotratave duke i zbatuar dispozitat ligjore në 

fuqi; 

 Njohin rrethin e subjekteve të cilët mund të thirren në pavlefshmërinë relative të 

kontratave; 

 Avancojnë njohuritë rreth pasojave te nulitetit relativ të kontratave; 

 Zbatojnë drejtë dispozitat e LMD-së lidhur me pavlefshmërinë e kontratave të 

rrëzueshme;  

 Kuptojnë zhvillimin e procedurës kontestimore  në drejtim të vërtetimit të nulitetit relativ 

dhe absolut të kontratave; 

 Njohin mjetet e sigurimit të ekzekutimit të kontratave; 

 Zbatojnë në mënyrë efikase dispozitat lidhur me krijimin dhe specifikat e mjeteve reale 

dhe personale të ekzekutimit të kontratave;  

 Njohin procedurën dhe mënyrën e vendosjes në konteste gjyqësore që kanë të bëjnë me 

realizimin e mjeteve të sigurimit të kontratave. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 Kushtet ligjore që duhet të plotësohen për tu konsideruar një kontratë nule dhe e 

rrëzueshme;  

 Shkeljet relative dhe absolute të kontratave sipas dispozitave ligjore; 

 Kontrata e rrëzueshme, shkaqet ligjore të cilat e bëjnë një kontratë të rrëzueshme; 
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 Rrethi i subjekteve të cilët mund të kërkojnë anulimin e kontratave të rrëzueshme; 

 Procedura kontestimore lidhur me vërtetimin e nulitetit relativ dhe absolut të kontratave; 

 Pasojat juridike të anulimit të kontratës relativisht të pavlefshme; 

 Pozita e palëve kontraktuese dhe personit të tretë pas anulimit të kontratës relativisht të 

pavlefshme; 

 Afatet kohore ligjore brenda të cilave mund të kërkohet anulimi i kontratave të 

rrëzueshme; 

 Mjetet e sigurimit të ekzekutimit të kontratave, llojet dhe karakteristikat e tyre; 

 Kontraktimi i mjeteve të sigurimit dhe mënyra e realizimit të tyre 

 Procedura gjyqësore për vendosje në konteste të tilla.  

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Gjatë këtij trajnimi do të përdoren metoda të kombinuara të shpjegimit, duke përfshirë shpjegime 

teorike dhe praktike, të përcjella me biseda interaktive dhe shembuj praktikë, në mënyrë që secili 

prej pjesëmarrësve të jetë aktiv gjatë kohës së mbajtjes së trajnimit dhe të përfitojë nga ky trajnim, 

duke marrë njohuri të nevojshme për të zgjidhur rastet praktike në mënyrë sa më efikase gjatë 

procedurës gjyqësore, e me këtë do të arrihen në tërësi objektivat e këtij trajnimi. 
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe Gjykatave Themelore si dhe bashkëpunëtorët profesional dhe 

zyrtarët ligjor. Trajnimi do të zgjas dy (2) ditë. 
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2.3 Bashkëndërgjyqësia 

 

Palë në procedurë mund të jetë çdo person fizik dhe juridik. Gjykata gjatë tërë procedurës sipas 

detyrës zyrtare kujdeset që personi që paraqitet si palë mund të jetë palë në procedurë dhe ka zotësi 

procedurale të jetë palë në procedurë. Përveç palëve kryesore në procedurë siç janë paditësi dhe i 

padituri,  ndodh që si nga njëra palë e po ashtu edhe nga pala tjetër të bashkohen subjekte tjera. 

Këto forma të bashkimit të subjekteve tjera njihen si bashkëndërgjyqësi dhe ndërhyrje e personit 

të tretë në procedurë. Në praktikën gjyqësore këto forma paraqiten në mënyrë mjaftë komplekse 

dhe si rrjedhojë mund të ndikoj në zbatimin e procedurës gjyqësore në mënyrë të gabuar. Mbi këtë 

bazë ka qenë e nevojshme që në përmbajtjen e kësaj teme të bëhen përpjektë në zgjerimin e 

njohurive për situatat kur paraqiten disa paditës dhe të paditur; mundësin e bashkëngjitjes në padi 

gjatë procedurës nga paditësi tjetër; mundësin e zgjerimit të padisë ndaj të paditurve tjerë; 

identifikimin e të paditurve eventual; rastet kur në procedurë mund të ketë ndërhyrës kryesor; 

identifikimin e bashkëndërgjyqësve unik; të drejtat për propozime lidhru me drejtimin e procesit 

gjyqësor nga këto subjekt. E gjithë kjo me qëllim të arritjes së objektivave dhe eliminimit të 

paqartësive që paraqiten gjatë praktikës gjyqësore. 

 

 

Objektivat e trajnimit 

 
Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Identifikojnë së kush mund të jetë bashkëndërgjyqës në procedurë;  

 Analizojnë bashkëndërgjyqësit dhe llojet;  

 Vlerësojnë rolet dhe efektet e veprimeve të bashkëndërgjyqësve në procedurë dhe  

 Zbatojnë dispozita ligjore lidhur me pjesëmarrjen e personave të tretë në procedurë. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Rastet në të cilat mund të paraqiten disa paditës apo të paditur;  

 Mundësia e bashkëngjitjes në padis gjatë procedurës nga paditësi tjetër;  

 Mundësia e zgjerimit të padisë ndaj të paditurve tjerë;  

 Të paditurit eventual;  

 Ndërhyrja kryesore në procedurës;  

 Bashkëndërgjyqësit unik dhe  

 Mundësit dhe të drejtat për propozime lidhur me drejtimin e procesit gjyqësor. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 
Gjatë trajnimit do të përdoren metoda të kombinuara duke përfshirë shpjegime teorike të përcjella 

me shembuj nga praktika gjyqësore në mënyrë që të arrihen në tërësi objektivat e këtij trajnimi. 
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 
Gjyqtarët e gjykatave themelore (divizioni civil),, të Apelit si dhe bashkëpunëtorët profesional të 

gjykatave, si dhe zyrtaret ligjor. Trajnimi do të zgjas një (1) ditë. 
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2.4 Pasurimi pa bazë 

 

Pasurimi pa bazë është burim i veçantë i së drejtës së detyrimeve. Çfarëdo pagese e bërë pa ndonjë 

bazë juridike, shikuar në parim, përfaqëson pasurim të pabazë, prandaj personi të cilit i është bërë 

pagesa ka detyrimin ta kthejë atë. Me pagesë nuk nënkuptohet vetëm dhënia tjetrit e një shume të 

caktuar të hollash, por edhe dhënia e ndonjë sendi tjetër, bartja e ndonjë të drejte, kryerja e ndonjë 

shërbimi, shlyerja e ndonjë borxhi, kryerja e ndonjë pune. Në vazhdim me qëllim të arritjes së 

objektivave dhe eliminimit të dilemave se çfarë përfaqëson pasurim të pa bazë dhe çfarë duhet të 

kthehet. Kjo temë do të shtjellon rastet kur keni pasurim të subjektit dhe varfërim të subjektit tjetër; 

lidhjen kauzale në mes pasurimit dhe varfërimit; rrethanat kur pasurimi është pa bazë dhe kur 

dështon baza; kur kemi pasurim të pabazë me veprimin e personit tjetër ose nga efekti i fuqisë 

madhore, si dhe afatet ligjore deri kur mund të kërkohet realizimi i të drejtës në rastet e pasurimit 

të pa bazë, në rrugë gjyqësore.   

 

 

Objektivat e trajnimit 

 
Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Identifikojnë kushtet që duhet të plotësohen për pasurim të pabazë;  

 Identifikojnë cilat janë rastet e pasurimit të pabazë;   

 Përcaktojnë afatin e parashkrimit të kërkesës.  

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Pasurimi i subjektit; 

 Varfërimi i subjektit tjetër;  

 Lidhja kauzale ndërmjet pasurimit dhe varfërimit;  

 Pasurimi duhet të jetë pa bazë juridike; 

 Pagimi pa pasur borxh; 

 Pagimi duke pasur parasysh bazën që nuk është realizuar; 

 Pagimi sipas bazës që më vonë ka dështuar; 

 Pasurimi pa bazë me veprimin e subjektit të pasuruar; 

 Pasurimi pa bazë me veprimin e personit të tretë ose nga efekti i fuqisë madhore si dhe 

 Afati për paraqitjen e padisë. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 
Gjatë trajnimit do të përdoren metoda të kombinuara duke përfshirë shpjegime teorike të përcjella 

me shembuj nga praktika gjyqësore në mënyrë që të arrihen në tërësi objektivat e këtij trajnimi. 
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 
Gjyqtarët e gjykatave themelore (divizioni civil), të Apelit si dhe bashkëpunëtorët profesional të 

gjykatave, si dhe zyrtaret ligjor. Trajnimi do të zgjas një (1) ditë. 
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2.5 Procedura sipas lëndës në rivendosje 

 

Me rastin e prishjes së vendimit të shkallës së parë, lënda i kthehet të njëjtës gjykatë në rigjykim. 

Dilemat e para që paraqiten në procedurën e rigjykimit janë nëse është e nevojshme mbajtja e 

seancës përgatitore, provat do të lexohen apo të administrohen përsëri, marrja e provave të reja, si 

të veprohet me rekomandimet e gjykatës së Apelit dhe asaj Supreme si dhe nëse është e lejuar 

ndryshimi i kërkesëpadisë sa i përket bazës. Në dukje të parë këto dilema nuk japin të kuptohet se 

paraqesin vështirësi. Mirëpo në praktik janë shumë sfiduese. Ashtu që mbi bazën e objektivave që 

duhet të arrihen për pjesëmarrësit është parë e nevojshme zgjerimi i njohurive lidhur me 

procedurën në rigjykim dhe eliminimi i çfarëdo dileme në të ardhmen sa i përket kësaj çështje. 

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Njohin procedimin e lëndës në rivendosje; 

 Përcaktojnë nëse duhet ose jo të zhvillohet procedura përgatitore; 

 Njohin administrimin e provave dhe marrjen e provave të reja; 

 Përcaktojnë nëse është e lejuar ndryshimi i kërkesë dhe bazës së saj gjatë rigjykimit të 

lëndës.  

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Seanca gjyqësore; 

 Administrimi i provave dhe nxjerrja e provave të reja;   

 Rekomandimet e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatës Supreme;   

 Eliminimi i vërejtjeve dhe shkeljeve;  
 Llogaritja e shpenzimeve të procedurës. 

 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Gjatë trajnimit do të përdoren metoda të kombinuara duke përfshirë shpjegime teorike të përcjella 

me shembuj nga praktika gjyqësore në mënyrë që të arrihen në tërësi objektivat e këtij trajnimi. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Gjyqtarët e gjykatave themelore (divizioni civil) si dhe bashkëpunëtorët profesional të gjykatave, 

si dhe zyrtaret ligjor. Trajnimi do të zgjas një (1) ditë. 
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2.6 Sigurimi i kërkesëpadisë 

 

Çdo person fizik ose juridik ka të drejtë ta gëzoj pasurinë e tij në mënyrë të qetë dhe askush nuk 

duhet të privohet nga pasuria e tij, përveç kur kjo bëhet për interesin publik dhe në përputhje me 

kushtet e parashikuara me ligj dhe me parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare.  

 Me rastin e garantimit të drejtave të garantuara pronësore, por edhe të drejtave tjera, caktimi i 

masave të sigurisë është një mjet i fuqishëm dhe i rëndësishëm në dispozicion të palëve 

ndërgjyqësore në rastet civile. Qëllimi i masave të sigurisë është që të mbrohen të drejtat dhe 

interesat e palëve në rastet pranë gjykatave, duke parandaluar që të ndodhin humbje apo dëme të 

pariparueshme, para se gjykata të merr vendim përfundimtar mbi meritat e padisë. Masa të tilla më 

së shpeshti propozohen në raste ku përfshihen konteste pronësore, por nuk mungojnë edhe në 

kontestet sipas padisë për borxhe, si dhe në kontestet familjare.  

 Masat e sigurisë janë një lloj urdhri i gjykatës që ndalon palën që të ketë në dispozicion, apo në 

ndonjë tjetër mënyrë të disponojë me të mirat e veta, derisa është në pritje vendimi mbi merita të 

rastit. Ato po ashtu mund të marrin formën e urdhrit që disa të mira të ngrihen, ose si alternativë 

të konfiskohen në pritje të aktgjykimit. Kush mund të parashtrojë propozimin për sigurimin e 

kërkesëpadisë? Në cilën fazë të procedurës mund të paraqitet propozimi? Cilat janë llojet e masave 

për sigurimin e kërkesëpadisë? Cila gjykata kanë kompetencë për të vendosur lidhur me këto 

masa? Cilat janë dallimet në mes masave të përkohshme të sigurimit të kërkesëpadisë dhe masave 

siguruese? Kur duhet të caktohet garancioni? Nëpërmjet këtij trajnimi synohet që pyetjeve dhe 

dilemave të parashtruara më lartë t’iu jepet përgjigje adekuate, duke mbështetur profesionistët 

gjyqësor në zbatimin e drejtë të dispozitave ligjore lidhur me sigurimin e kërkesëpadisë 

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Dallojnë llojet e masave të sigurimit të kërkesëpadisë;  

 Përcaktojnë kompetencën e gjykatës e cila duhet të vendos lidhur me këto masa;  

 Bëjnë dallimet në mes masave të përkohshme të sigurimit të kërkesëpadisë dhemasave 

siguruese dhe  

 Vlerësojnë rastet kur duhet të sigurohet garancioni.  

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Kushtet ligjore për caktimin e masës së sigurimit;  

 Garancioni si kusht për caktimin e masë së sigurimit;  

 Varësisht nga kërkesëpadia cilat masa të sigurimit mund të caktohen:  

o Kërkesa në të holla 

o Kërkesa e drejtuar ndaj sendit të caktuar  

o Kërkesa për sigurimin e të drejtave tjera apo ruajtjen e gjendjes ekzistuese 

 Efekti i masave të sigurimit;  

 Masa e përkohshme e sigurimit, kuhstet ligjore për caktimin e sajë:  

 Kohëzgjatja e masave të sigurimit;  

 Përfundimi i masës së sigurimit në mënyra tjera;  
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 Shpërblimi i shpenzimeve të shkaktuara rreth zbatimit të masës së sigurimit; 

 E drejta në dëmshpërblim e propozuesit apo kundërshtarit të masë së sigurimit. 

 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Gjatë trajnimit do të përdoren metoda të kombinuara duke përfshirë shpjegime teorike të përcjella 

me shembuj nga praktika gjyqësore në mënyrë që të arrihen në tërësi objektivat e këtij trajnimi. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Gjyqtarët e gjykatave themelore (divizioni civil) si dhe bashkëpunëtorët profesional të gjykatave, 

si dhe zyrtaret ligjor. Trajnimi do të zgjas një (1) ditë. 
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2.7 Bashkëpunimi juridik ndërkombëtarë në çështje civile 

 

Bashkëpunimi juridik-ndërkombëtar në lëmin civile është më rëndësi sepse në këtë proces 

mundësohet njohja, hyrja në fuqi e vendimeve në çështjet civile në mes shteteve andaj këto tema 

kanë nevojë për një trajtim të gjithanshëm. Pastaj zbatimi i dispozitave të legjislacionit evropian 

në çështjet civile dhe tregtare. Veçmas synim është njohja me kornizën ligjore vendore për 

bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet civile; Rregulloret e BE-së për bashkëpunimin 

juridik ndërkombëtar në çështjet civile (Rregulloret Bruksel I, Bruksel II, Rome I si dhe 

Rregulloret Nr. 805/2004, 1393/2007, 650/2012, 4/2009). Vendbanimi si fakt për caktimin e 

kompetencës gjyqësore, për të gjithë personat pa marrë parasysh nacionalitetin e tyre. Çështje tjetër 

për trajtim lidhet me personat që nuk janë shtetas të shtetit anëtar, a vlejnë rregullat e juridiksionit 

të zbatueshëm ndaj shtetasve të atij shteti. Personi me vendbanim ne shtetin anëtar a mund të 

paditët në një shtet tjetër anëtar. A mund të merren vesh palët për juridiksionin  e gjykatës e cila 

do të merret me kontestet qe janë ngritur apo do të ngritën.  

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pjesëmarrësit pas përfundimit të këtij trajnimi do të jenë në gjendje të: 

 

 Njohin risitë e Ligjit të ri për  të Drejtën Ndërkombëtare Private (2022); 

 Njohin kornizën ligjore vendore për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet 

civile; Rregulloret e BE-së për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet civile 

(Rregulloret Bruksel I, Bruksel II, Rome I si dhe Rregulloret Nr. 805/2004, 1393/2007, 

650/2012, 4/2009); 

 Kuptojnë Konventat e Hagës për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet civile; 

 Bëjnë unifikimin e dispozitave në çështjet e konfliktit të juridiksioneve; 

 Zbatojnë dhe njohin shpejte vendimet në mes shteteve anëtare. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Risitë e Ligjit të ri për  të Drejtën Ndërkombëtare Private (2022); 

 Bashkëpunimi gjyqësor në çështje civile lidhur me zonat e lira të tregtisë dhe sigurisë; 

 Bashkëpunimi gjyqësor ne çështjet pronësore ne veçanti për të huajt; 

 Bashkëpunimi gjyqësor në çështjet familjare, statusore, trashëgimore dhe marrëdhënieve 

të punës; 

 Dispozitat ligjore në çështjet e konfliktit të juridiksioneve; 

 Njohja dhe zbatimi i shpejte i vendimeve në mes shteteve anëtare. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Gjatë trajnimit do të përdoren metoda të kombinuara duke përfshirë shpjegime teorike të përcjella 

me shembuj nga praktika gjyqësore në mënyrë që të arrihen në tërësi objektivat e këtij trajnimi. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët e  Gjykatave Themelore dhe të Apelit, bashkëpunëtorët profesional si dhe zyrtarë nga 

Ministria e Drejtësisë për bashkëpunimin juridik ndërkombëtarë. Trajnimi do të zgjatë një (1) 

ditë. 
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2.8 Trajnim për praktikat gjyqësore në çështje familjare 

 
Trajnimi për çështje familjare ka për fokus trajtimin dhe adresimin e sfidave të praktikës gjyqësore 

lidhur me zbatimin e dispozitave materiale dhe procedurale nga fusha e së drejtës familjare. E 

drejta familjare si tërësi është rregulluar me Ligjin e Familjes, i cili në vitin 2019, ka pasuar disa 

ndryshime lidhur me mënyrën e llogaritjes se kontributit të bashkëshortëve, mirëpo në të njëjtën 

kohë praktika gjyqësore ka njohur zhvillimin e saj në trajtimin e rasteve nga marrëdhëniet 

martesore dhe familjare e të cilat do të trajtohen edhe në kuadër të kësaj tryeze. Çështjet familjare 

zakonisht janë sensitive dhe kërkojnë përkushtim dhe profesionalizëm të nivelit të larët në trajtimin 

e rasteve sipas kërkesave për mbrojtje gjyqësore, prandaj kjo tryezë synon që të adresoj 

problematikat lidhur me zbatimin e Ligjit për Familjen i Kosovës.  

  

Trajnimi do të shërbej si bazë e mirë e ofrimit të njohurive për gjyqtaret pjesëmarrës lidhur me 

praktikën e konsoliduar. Punimet e tryezës do të zhvillohen sipas një agjende kornizë (të 

paracaktuar) për çështjet që përfshihen në kuadër të fushës së marrëdhënieve martesore dhe 

familjare. Trajtimi i çështjeve do të bëhet duke prezantuar sfidat e identifikuara në praktikën e 

gjykatës së shkallë së dytë dhe të tretë e të cilat do të prezantohen përmes rasteve konkrete.  

 

Raste e prezantuara duhet të përzgjidhen me kujdes në mënyrë që të konsumohen të gjitha sfidat 

që kanë të bëjnë më fushën përkatëse, në këtë rast me fushën e çështjeve familjare. Lidhur me 

rastet e përzgjedhura moderatorët duhet të bëjnë hulumtimet e duhura nga praktika gjyqësore në 

gjykatat ku punojnë dhe duhet të sigurohen se ato raste paraqesin në mënyrë objektive 

problematikën e çështjeve të trajtuara, por edhe mënyrën se si duhet të veprohet në të ardhmen. 

Punimet e tryezës duhet të mbështetën në konceptet ligjore të rregullimit të marrëdhënieve 

familjare, për çka moderatorët duhet të jenë të përgatitur për të dhënë komentet e tyre të 

mbështetura në praktikën gjyqësore dhe dispozitat ligjore për të gjitha çështjet e fushës që trajtohet.  

 

Temat e përfshira në agjendën kornizë janë një përzgjedhje e kujdesshme e çështjeve më të 

rëndësishme dhe më aktuale, të cilat përmblidhen në: E drejta martesore, zgjidhja e martesës, 

procedura e shkurorëzimit, detyrimi për ushqim dhe e drejta prindërore; Format e veçanta të 

mbrojtjes së fëmijëve pa kujdes prindëror; Kundërshtimi dhe vërtetimi i amësisë apo i atësisë; 

Marrëdhëniet pasurore në mes bashkëshortëve, etj. Praktika gjyqësore e cila duhet të jetë pjesë e 

kësaj tryeze është një burim i pazëvendësueshëm jo vetëm për të qartësuar mënyrën e zbatimit të 

dispozitave ligjore por edhe për të njohur standardet e zhvilluara në këtë fushë.  

 

Trajnimi është dizajnuar që të zhvillohet në formë tryeze ku do të ketë një ambient interaktiv të 

diskutimeve dhe ushtrimeve praktike. Prezantimi i temave do të bëhet përmes paraqitjes se një apo 

disa rasteve praktike të ndërlidhura drejtpërdrejtë me çështjen që duhet të trajtohet sipas agjendës. 

Për parashtrimin e rastit moderatori duhet të marrë në konsideratë aspektet faktike dhe juridike të 

rastit, të parashtroj disa pyetje/dilema mbi të cilat do të zhvillohet diskutimi dhe do të konsumohet 

tema. Moderatori duhet të jetë i përgatitur dhe i hapur për të diskutuar rastin/rastet e ndërlidhura 

me temën e sesionit përkatës duke nxitur diskutimin interaktiv dhe analitik të çështjes përkatëse, 

por duke ofruar njëkohësisht pikëpamjet teorike/doktrinare, perspektiven ligjore dhe atë të 

praktikës gjyqësore si mbështetje për përfundimet e mundshëm që dalin nga rasti që diskutohet.  

 

Adresimi i secilës çështje/temë të përmbledhur në këtë tryezë duhet të bëhet edhe përmes një 

prezantimi fare të shkurtës (teorik) të nocioneve dhe kuptimeve tjera të secilës çështje të ngritur 

dhe njëkohësisht duhet të pasohet me shembuj për secilën temë/çështje. Shembjet duhet të jenë të 

përzgjedhur me kujdes dhe duhet të kenë mbështetje në një praktikë gjyqësore të konsoliduar.  



68 
 

 

Në fund të punimeve moderatorët duhet të hartojnë një raport përmbledhës për tryezën e mbajtur. 

Raporti do të shërbej për të shpërndarë rezultatet e tryezës por edhe për të identifikuar ndonjë 

çyshtje që duhet të përfshihet në programet e akademisë për trajnime apo eventualisht edhe të 

trajtohen nga seanca e përgjithshme Gjykatës Supreme të Kosovës. 

  

Objektivat e trajnimit 

 

 
 Identifikimi i sfidave për zbatimin e dispozitave të Ligjit për Familjen i Kosovës; 

 Identifikimi i praktikave jo unike në gjykatat e instancave më të ulëta; 

 Adresimi i sfidave përmes prezantimit të praktikës unike gjyqësore, si konkluzion.  

 
Përmbajtja e trajnimit 

 
 Anulimi i Martesës  

 Zgjidhja e martesës,  

 Procedura e shkurorëzimit, detyrimi për ushqim dhe e drejta prindërore;  

 Format e veçanta të mbrojtjes së fëmijëve pa kujdes prindëror;  

 Kundërshtimi dhe vërtetimi i amësisë apo i atësisë;  

 Marrëdhëniet pasurore në mes bashkëshortëve; 

 Konventa për të Drejtat e Fëmijës. 

  
 

 

Metodologjia e trajnimit: tryezë 

 
Prezantimi i rasteve praktike, diskutimi mbi rastet praktike në kontekst të zgjidhjeve ligjore, 

përmbledhja e përfundimeve të nxjerra. 
 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 
Gjyqtaret e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatave Themelore. Tryeza do të zgjatet dy (2) ditë 

(përsëritet varësisht nga nevoja). 
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2.9 Trajnim për praktikën gjyqësore në çështje nga Procedura Kontestimore  

 

Trajnimi për çështje nga procedura kontestimore ka për qëllim trajtimin dhe adresimin e sfidave 

të praktikës gjyqësore lidhur me zbatimin e dispozitave nga procedura kontestimore. Procedura 

Civile  është pjesë e të drejtës pozitive dhe si e tillë përfshinë  të gjitha rregullat  juridike  sipas të 

cilave bëhet mbrojtja dhe realizmi i  të drejtave  subjektive civile lidhur me marrëdhëniet juridiko-

civile.  Pjesë e rëndësishme e prezantimit   janë rastet praktike të cila mbështetën nga një praktikë 

e mirëfilltë dhe unike gjyqësore.  

 

Nevoja për mbajtjen e këtij trajnimi diktohet nga numri i madh i rasteve që kthehen në rishqyrtim 

për shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës konetstimore dhe nga nevoja e unifikimit të 

praktikës gjyqësore  për të gjitha nivelet e instancave gjyqësore. Trajnimi do të ofrohet në formë 

të tryezës dhe do të shërbej si bazë e mirë e ofrimit të njohurive për  gjyqtaret  pjesëmarrës lidhur 

me praktikën e  konsoliduar për çështje procedurale. Punimet e tryezës do të zhvillohen sipas një 

agjende kornizë (të paracaktuar) për çështjet që përfshihen  në kuadër të fushës së  zbatimit të 

dispozitave të procedurës kontestimore. Trajtimi i çështjeve do të bëhet duke prezantuar sfidat e 

identifikuara në praktikën e gjykatës së shkallë së dytë dhe të tretë e të cilat do të prezantohen 

përmes rasteve konkrete. Raste e prezantuara duhet të përzgjidhen me kujdes në mënyrë që të 

konsumohen të gjitha sfidat që kanë të bëjnë më fushën përkatëse, në këtë rast me fushën e zbatimit 

të dispozitave  të procedurës kontestimore. Lidhur me rastet e përzgjedhura moderatorët duhet të 

bëjnë hulumtimet e duhura nga praktika gjyqësore në gjykatat ku punojnë dhe duhet të sigurohen 

se ato raste paraqesin në mënyrë objektive problematikën e çështjeve të trajtuara, por edhe 

mënyrën se si duhet të veprohet  në të ardhmen. Punimet e tryezës duhet të  mbështetën  në 

konceptet ligjore të rregullimit të procedurës për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave subjektive 

civile, për çka moderatorët duhet të jenë të përgatitur për të dhënë komentet e tyre të mbështetura 

në praktikë gjyqësore dhe dispozitat ligjore për të gjitha çështjet e fushës që trajtohet. 

 

Moderatorët duhet  referuar vazhdimisht në praktikën gjyqësor lidhur me sfidat e zbatimit unik të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore, si garancion i ligjshmërisë së procesit gjyqësor dhe avancimit 

të standardeve për gjykim të drejtë dhe në kohe të arsyeshme.  Në tryezë duhet të prezantohen 

materiale të mjaftueshme për të shpjeguara institutet qendrore në kuadër të Procedurës 

Kontestimore, për të qartësuar dhe eliminuar sfidat dhe dilemat lidhur me mënyrë e zbatimit të 

dispozitave procedurale dhe për të mbështetur veçanërisht  gjyqtarët e rinj me praktikë gjyqësore 

të mjaftueshme për çështjet e trajtuara. Praktika gjyqësore e cila duhet të jetë pjesë e kësaj tryeze 

është një burim i pazëvendësueshëm jo vete për të qartësuar  mënyrën e zbatimit të dispozitave 

ligjore por edhe  për të njohur standardet e zhvilluar në këtë fushë. Prezantimi i temave do të bëhet 

përmes paraqitjes se një apo disa rasteve praktike të ndërlidhura drejtpërdrejtë me çështjen që 

duhet të trajtohet sipas agjendës. Për  parashtrimin e rastit  moderatori duhet të marrë në 

konsideratë aspektet faktike dhe juridike të rastit, të parashtroj disa pyetje/dilema mbi të cilat do 

të zhvillohet diskutimi dhe do të konsumohet tema.  

 

Moderatori duhet të jetë i përgatitur dhe i hapur për të diskutuar rastin/rastet e ndërlidhur me temën 

përkatës duke nxitur diskutimin interaktiv dhe analitike të çështjes përkatëse, por duke ofruar 

njëkohësisht pikëpamjet teorike/doktrinare, perspektiven ligjore dhe atë të praktikës gjyqësore si 

mbështetje për përfundimet e mundshëm që  dalin nga rastin që diskutohet. Adresimi i secilës 

çështje/temë të përmbledhur në këtë tryezë duhet të bëhet edhe përmes një prezantimi  fare të 

shkurtës (teorik) të nocioneve dhe kuptimeve tjera të secilës çështje të ngritur dhe njëkohësisht 

duhet të pasohet me shembuj për secilën temë/çështje. Shembjet duhet të jenë të përzgjedhur me 

kujdes dhe duhet të kenë mbështetje në një praktikë gjyqësore të konsoliduar. Në fund të punimeve 

në tryezë moderatorët duhet të hartojnë një raport përmbledhës për tryezën e mbajtur. Raporti do 
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të shërbej për të shpërndarë rezultate e tryezës por edhe për të identifikuara ndonjë çyshtej që duhet 

të përfshihet në programet e akademisë për trajnime apo eventualisht edhe të trajtohen nga seanca 

e përgjithshme  Gjykatës Supreme të Kosovës. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

 Identifikimi i sfidave për zbatimin e dispozitave të ligjit për Procedurën Kontestimore të 

Kosovës; 

 Identifikimi i praktikave jo unike në gjykatat e instancave më të ulëta; 

 Adresimi i sfidave përmes prezantimit të praktikes unike gjyqësore, si konkluzion.  

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Parimet e procedurës kontestimore; 

 Kompetenca dhe llojet e saj; 

 Shqyrtimi paraprak i padisw dhe pwrgjegja nw padi; 

 Arsyet pwr pwrjashtimin e gjyqtarit; 

 Seanca pwrgatitore dhe kryesore; 

 Përfundimi i procedurës me vendim të gjykatës; 

 Llojet e aktgjykimeve sipas LPK-së; 

 Mjetet e rregullta  dhe të jashtëzakonshme të goditjes; 

 Mjetet provuese dhe marrja e provws; 

 Dëshmitarwt, ekspertet dhe palët; 

 Ndërprerja dhe pushimi i procedurës kontestimore; 

 Procedurat e posaçme kontestimore. 

 

Metodologjia e trajnimit: tryezë 

 
Gjatë kësaj tryeze do të zhvillohet diskutim interaktiv, prezantim i çështjeve përmes rasteve, diskutim për 

rastet dhe përmbledhje e konkluzave për çështjen e diskutuar. 

 

Përfituesit  dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit, Gjykatave Themelore, bashkëpunëtorët profesional. Tryeza do të zgjasë 

nga  dy (2) ditë, në 7 regjionet. 
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2.10 Trajnim për praktikën gjyqësore në çështje nga Procedura Jokontestimore  
 

Trajnimi për çështje nga procedura jokontestimore ka për objekti trajtimin dhe adresimin e sfidave 

të praktikës gjyqësore lidhur me zbatimin e dispozitave nga procedura jokontetimore.. Kjo 

procedurë është pjesë e të drejtës pozitive dhe si e tillë përfshinë të gjitha rregullat juridike me të 

cilat rregullohen marrëdhëniet proceduralo-juridike dhe substancialo-juridike që krijohen gjatë 

procedurës jokontestimore dhe lidhur me të. Trajnimi është dizajnuar që të mbahet në formë të 

tryezës dhe mundëson paraqitjen e mënyrës se si duhet të zbatohen dispozita e Ligjit për 

Procedurën Jokontestimore në praktikën gjyqësore. Pra, pjese e rëndësishme e prezantimit në 

tryezë janë raste praktike të cila mbështetën nga një praktikë e mirëfilltë dhe unike gjyqësore. Në 

tryezë do të trajtohen çështjet ma thelbësore të procedurës se jokontestimore., përkatësisht fillimi 

i procedurës jokontestimore, pjesëmarrësit në procedurë, rastet kur lënda duhet gjykuar në 

procedurën kontestimore, prishja ose ndryshimi nga gjykata që ka dhënë vendimin në shkallë të 

parë, mjetet juridike, rregullimi i gjendjeve personale dhe familjare, rregullimi i marrëdhënieve 

pasurore dhe rregullimi i çështjeve tjera jokontestimore.   

 

Trajtimi i praktikës gjyqësore do të shërbej si bazë e mirë e ofrimit të njohurive për gjyqtaret 

pjesëmarrës lidhur me praktikën e konsoliduar për çështje procedurale. Punimet e tryezës do të 

zhvillohen sipas një agjende kornizë (të paracaktuar) për çështjet që përfshihen në kuadër të fushës 

së zbatimit të dispozitave të procedurës jokontestimore. Trajtimi i çështjeve do të bëhet duke 

prezantuar sfidat e identifikuara kryesisht në praktikën e gjykatës së shkallë së dytë dhe të tretë e 

të cilat do të prezantohen përmes rasteve konkrete. Raste e prezantuara duhet të përzgjidhen me 

kujdes në mënyrë që të konsumohen të gjitha sfidat që të kanë të bëjnë më fushën përkatëse, në 

këtë rast më fushën e zbatimit të dispozitave të procedurës përmbarimore. Lidhur me rastet e 

përzgjedhura moderatorët duhet të bëjnë hulumtimet e duhura nga praktika gjyqësore në gjykatat 

ku punojnë dhe duhet të sigurohen se ato raste paraqesin në mënyrë objektive problematikën e 

çështjeve të trajtuara, por edhe mënyrën se si duhet të veprohet në të ardhmen. Në tryezë duhet të 

prezantohen materiale mjaftueshme për të qartësuar dhe eliminuar sfidat dhe dilemat lidhur me 

mënyrë e zbatimit të dispozitave procedurale dhe për të mbështetur veçanërisht gjyqtarët e rinj me 

praktikë gjyqësore të mjaftueshme për çështjet e trajtuara. Praktika gjyqësore e cila duhet të jetë 

pjesë e kësaj tryeze është një burim i pazëvendësueshëm jo vete për të qartësuar mënyrën e zbatimit 

të dispozitave ligjore por edhe për të njohur standardet e zhvilluar në këtë fushë.  

 

Tryeza është dizajnuar që të zhvillohet në një ambient interaktiv të diskutimeve dhe ushtrimeve 

praktike. Prezantimi i temave do të bëhet përmes paraqitjes se një apo disa rasteve praktike të 

ndërlidhura drejtpërdrejtë me çështjen që duhet të trajtohet sipas agjendës. Për parashtrimin e rastit 

moderatori duhet të marrë në konsideratë aspektet faktike dhe juridike të rastit, të parashtroj disa 

pyetje/dilema mbi të cilat do të zhvillohet diskutimi dhe do të konsumohet tema. Moderatori duhet 

të jetë i përgatitur dhe i hapur për të diskutuar rastin/rastet e ndërlidhur me temën e sesionit 

përkatës duke nxitur diskutimin interaktiv dhe analitike të çështjes përkatëse por duke ofruar 

njëkohësisht pikëpamjet teorike/doktrinare, perspektiven ligjore dhe atë të praktikës gjyqësore si 

mbështetje për përfundimet e mundshëm që dalin nga rastin që diskutohet. Adresimi i secilës 

çështje/temë të përmbledhur në këtë tryezë duhet të bëhet edhe përmes një prezantimi fare të 

shkurtës (teorik) të nocioneve dhe kuptimeve tjera të secilës çështje të ngritur dhe njëkohësisht 

duhet të pasohet me shembuj për secilën temë/çështje. Shembjet duhet të jenë të përzgjedhur me 

kujdes dhe duhet të kenë mbështetje në një praktikë gjyqësore të konsoliduar. Në fund të punimeve 

në tryezë moderatorët duhet të hartojnë një raport përmbledhës për tryezën e mbajtur. Raporti do 

të shërbej për të shpërndarë rezultate e tryezës por edhe për të identifikuara ndonjë çyshtej që duhet 

të përfshihet në programet e akademisë për trajnime apo eventualisht edhe të trajtohen nga seanca 

e përgjithshme Gjykatës Supreme të Kosovës. 
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Objektivat e trajnimit 

 

 Identifikimi i sfidave për zbatimin e dispozitave të Ligjit për Procedurën Jokontestimoree;  

 Identifikimi i praktikave jo unike në gjykatat e instancave më të ulëta;  

 Adresimi i sfidave përmes prezantimit të praktikes unike gjyqësore, si konkluzion. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Fillimi i procedurës jokontestimore;  

 Pjesëmarrësit në procedurë;  

 Rastet kur lënda duhet gjykuar në procedurën kontestimore;  

 Prishja ose ndryshimi nga gjykata që ka dhënë vendimin në shkallë të parë;  

 Mjetet juridike; 

 Heqja dhe kthimi i zotësisë për të vepruar; 

 Shpallja e zhdukjes ose e vdekjes së një personi dhe të provuarit e vdekjes; 

 Procedura e të provuarit të vdekjes së një personi;  

 Bashkëpronësia dhe pronësia e përbashkët;  

 Vendosja dhe mbajtja e të sëmurit psikik në institucionin shëndetësor; 

 Vazhdimi dhe pushimi i së drejtës prindërore; 

 Heqja dhe kthimi i së drejtës prindërore; 

 Dhënia e lejes për lidhjen e martesës; 

 Shqyrtimi i pasurisë trashëgimore ; 

 Procedura në rastin kur është kompetent organi i shtetit të hua; 

 Administrimi dhe shfrytëzimi i sendeve të përbashkëta; 

 Ndarja e sendeve dhe paluajtshmerive në bashkëpronësi; 

 Caktimi i kompensimit për paluajtshmerinë e eksproprijuar; 

 Përpilimi dhe vërtetimi i përmbajtjes së dokumenteve; 

 Ruajtja e dokumenteve;  

 Anulimi( amortizimi) i dokumentit. 

 

Metodologjia e trajnimit: tryezë 

 

Gjatë kësaj tryeze do të zhvillohet diskutim interaktiv, prezantim i çështjeve përmes rasteve, 

diskutim për rastet dhe përmbledhje e konkluzave për çështjen e diskutuar. 

 

Përfituesit  dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe Gjykatave Themelore, Tryeza do të zgjasë nga  dy (2) ditë,  
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2.11 Trajnim për praktikën gjyqësore për çështje nga Procedura Përmbarimore  

 

Trajnimi ka për fokus trajtimin dhe adresimin e sfidave të praktikës gjyqësore lidhur me zbatimin 

e dispozitave nga procedura përmbarimore. Kjo procedurë që garanton zbatimin e dhunshëm të 

përmbarimit sipas vendimeve gjyqësore dhe titujve tjerë ekzekutiv, prandaj numri i rasteve të 

përmbarimit është jashtëzakonisht i madh dhe nevoja për diskutimin e rasteve të përmbarimit është 

më se e domosdoshme. Trajnimi do të ofrohet në formë të tryezës dhe mundëson paraqitjen e 

mënyrës se si duhet të zbatohen dispozitat e Ligjit për Procedurën Përmbarimore në praktikën 

gjyqësore. Qëllimi i kësaj tryeze është diskutimi i rasteve praktike, diskutimi i vështirësive me të 

cilat ballafaqohen gjyqtarët gjatë procedimit të lëndëve të natyrës përmbarimore, duke qartësuar 

dilemat, për zhvillimin e një praktike të mirëfilltë dhe unike gjyqësore. Në tryezë do të trajtohen 

çështjet ma thelbësore të procedurës së përmbarimit si për raste kur procedura fillohet tek 

përmbaruesi privat, ashtu edhe për raste kur procedura fillohet tek gjykata, pa përjashtuara edhe 

çështjet që lidhen me zbatimin  e përmbarimit si dhe procedurën  sipas mjeteve të goditjes.  

 

Nevoja për mbajtjen e një tryezë të tillë diktohet nga numri i madh i rasteve që kthen në rishqyrtim 

për shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës konetstimore dhe përmbarimore dhe nga nevoja 

e unifikimit të praktikës gjyqësore  për të gjitha nivelet e instancave gjyqësore. Tryeza  do të 

shërbej si bazë e mirë e ofrimit të njohurive për  gjyqtaret  pjesëmarrës lidhur me praktikën e  

konsoliduar për çështje procedurale. Punimet e tryezës do të zhvillohen sipas një agjende kornizë 

(të paracaktuar) për çështjet që përfshihen  në kuadër të fushës së  zbatimit të dispozitave të 

procedurës përmbarimore.  

 

Rastet e prezantuara nga trajnuesi duhet të përzgjidhen me kujdes në mënyrë që të konsumohen të 

gjitha sfidat dhe dilemat që të kanë të bëjnë më fushën përkatëse, në këtë rast më fushën e zbatimit 

të dispozitave  të procedurës përmbarimore. Lidhur me rastet e përzgjedhura moderatorët duhet të 

bëjnë hulumtimet e duhura nga praktika gjyqësore në gjykatat ku punojnë dhe duhet të sigurohen 

se ato raste paraqesin në mënyrë objektive problematikën e çështjeve të trajtuara, por edhe 

mënyrën se si duhet të veprohet  në të ardhmen. 

 

Tryeza është dizajnuar që të zhvillohet në një ambient interaktiv të diskutimeve dhe ushtrimeve 

praktike. Prezantimi i temave do të bëhet përmes paraqitjes se një apo disa rasteve praktike të 

ndërlidhura drejtpërdrejtë me çështjen që duhet të trajtohet sipas agjendës. Për  parashtrimin e 

rastit  moderatori duhet të marrë në konsideratë aspektet faktike dhe juridike të rastit, të parashtroj 

disa pyetje/dilema mbi të cilat do të zhvillohet diskutimi dhe do të konsumohet tema. Moderatori  

duhet të jetë i përgatitur dhe i hapur për të diskutuar rastin/rastet e ndërlidhur me temën e sesionit 

përkatës duke nxitur diskutimin interaktiv dhe analitik të çështjes përkatëse, por duke ofruar 

njëkohësisht pikëpamjet teorike/doktrinare, perspektiven ligjore dhe atë të praktikës gjyqësore si 

mbështetje për përfundimet e mundshëm që  dalin nga rastin që diskutohet.  

 

Adresimi i secilës çështje/temë të përmbledhur në këtë tryezë duhet të bëhet edhe përmes një 

prezantimi  fare të shkurtës (teorik) të nocioneve dhe kuptimeve tjera të secilës çështje të ngritur 

dhe njëkohësisht duhet të pasohet me shembuj për secilën temë/çështje. Shembujt duhet të jenë të 

përzgjedhur me kujdes dhe duhet të kenë mbështetje në një praktikë gjyqësore të konsoliduar. 

 

Në fund të punimeve në tryezë moderatorët duhet të hartojnë një raport përmbledhës për tryezën e 

mbajtur. Raporti do të shërbej për të shpërndarë rezultate e tryezës por edhe për të identifikuara 

ndonjë çyshtej që duhet të përfshihet në programet e akademisë për trajnime apo eventualisht edhe 

të trajtohen nga seanca e përgjithshme  Gjykatës Supreme të Kosovës. 
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Objektivat e trajnimit 

 

 Identifikimi i sfidave për zbatimin e dispozitave të ligjit për Procedurën Përmbarimore të 

Kosovës; 

 Identifikimi i praktikave jo unike në gjykatat e instancave më të ulëta; 

 Adresimi i sfidave përmes prezantimit të praktikes unike gjyqësore, si konkluzion.  

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Fillimi i procedurës se përmbarimit, kompetenca dhe  vendimet e organit përmbarues; 

 Titujt përmbarimor sipas dispozitave të LPP-së 

 Mjetet, objekti dhe zbatimi i përmbarimit; 

 Mjetet e rregullta dhe të jashtëzakonshme në procedurën e përmbarimit. 

 

Metodologjia e trajnimit: tryezë 

 

Gjatë kësaj tryeze do të zhvillohet diskutim interaktiv, prezantim i çështjeve përmes rasteve, 

diskutim për rastet dhe përmbledhje e konkluzave për çështjen e diskutuar. 

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët e gjykatës së Apelit dhe Gjykatave Themelore si dhe bashkëpunëtorët profesional. 

Tryeza do të zgjatë dy (2)  ditë  në 7 regjionet (përsëritet varësisht nga nevoja). 
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2.12 Trajnim për praktikën gjyqësore në çështje pronësore 

 

Trajnimi ka për fokus trajtimin dhe adresimin e sfidave të praktikës gjyqësore lidhur me zbatimin 

e dispozitave materiale në fushën e të drejtës pronësore. Në kuadër të këtij trajnimi do të trajtohen 

çështjet ma thelbësore në kuadër të së drejtës pronësore duke filluar nga ato ligjore e deri tek 

praktika gjyqësore e zbatimit jo unike të ligjit material. Ndryshimet ligjore që kanë ndodhur viteve 

të fundit lidhur me mënyrën e  rregullimit  të marrëdhënieve pronësore, ndryshimi i sistemit 

shoqëror lidhur me konceptin e pronës dhe llojet e pronës, transaksionet joformale  të transferimit 

të pronësisë, mos shqyrtimi i trashëgimisë, etj, kanë ndikuar që numri i rasteve të jetë tejet i madh 

në gjykatat tona. Praktika gjyqësore përballët me sfida të mëdha të cilat nuk kanë adresuar në 

mënyrë unike në sistemin gjyqësor, gjë që ka ndikuar drejtpërdrejtë në sigurinë juridike. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës në kuadër të juridiksionit të saj si gjykata e vlerësimit të ligjshmërisë 

së vendimmarrjes në nivelet tjera gjyqësore, synon që përmes këtij trajnimi i cili do të mbahet në 

formë të tryezës të mbështes drejtpërdrejtë  rritjen e përformancës gjyqësore përmes rritjes se 

efikasitetit, cilësisë, zbatimit unik të dispozitave ligjore në mënyrë që puna e gjykatave të jetë 

objektive, ligjore dhe e besueshme.  

 

Temat e përfshira  janë një përzgjedhje e kujdesshme e çështjeve më të rëndësishme dhe më 

aktuale, të cilat përmblidhen në: E drejta e pronësisë; Bashkëpronësia dhe Pronësia e Përbashkët; 

Mënyrat e fitimit të drejtës së pronësisë -Fitimi derivativ dhe origjinere i pronësisë; Mbrojtja 

gjyqësore e të drejtës së pronësisë; Të drejtat sendore në sendet e huaja, vërtetimi, konstituimi dhe 

ndërprerja e servituteve sendore si dhe mbrojtja e servituteve sendore; Posedimi dhe mbrojtja e 

posedimit; Pengu, Hipoteka, Parablerja, Barra Sendore, dhe e Drejta e ndërtimit (Superficies). 

Praktika gjyqësore e cila duhet të jetë pjesë e këtij nën moduli është një burim i pazëvendësueshëm 

jo vete për të qartësuar idetë mbi institutet qendrore por edhe për të kuptuar mënyrat e veprimit 

dhe në tërësi praktikën gjyqësore ekzistuese për paqartësitë, dilemat apo edhe mangësi ligjore. 

Punimet tryezës do të zhvillohen sipas një agjende kornizë (të paracaktuar) për çështjet që 

përfshihen në kuadër të fushës së marrëdhënieve pronësore.  

 

Trajtimi i çështjeve do të bëhet duke prezantuar sfidat e identifikuara në praktikën e gjykatës së 

shkallë së tretë e të cilat do të prezantohen përmes rasteve konkrete. Raste e prezantuara duhet të 

përzgjidhen me kujdes në mënyrë që të konsumohen të gjitha sfidat që të kanë të bëjnë më fushën 

përkatëse, në këtë rast më fushën e çështjeve pronësore. Lidhur me rastet e përzgjedhura 

moderatorët duhet të bëjnë hulumtimet e duhura nga praktika gjyqësore në gjykata ku punojnë dhe 

duhet të sigurohen se ato raste paraqesin në mënyrë objektive problematikën e çështjeve të 

trajtuara, por edhe mënyrën se si duhet të veprohet në të ardhmen. Punimet e tryezës duhet të 

mbështetën në konceptet ligjore të rregullimit të marrëdhënieve pronësore, për çka moderatorët 

duhet të jenë të përgatitur për të dhen komente e tyre të mbështetura në praktikën gjyqësore dhe 

dispozitat ligjore për të gjitha çështjet e fushës që trajtohet. Tryeza është dizajnuar që të zhvillohet 

në një ambient interaktiv të diskutimeve dhe ushtrimeve praktike. Prezantimi i temave do të bëhet 

përmes paraqitjes se një apo disa rasteve praktike të ndërlidhura drejtpërdrejtë me çështjen që 

duhet të trajtohet sipas agjendës. Për parashtrimin e rastit moderatori duhet të marrë në konsideratë 

aspektet faktike dhe juridike të rastit, të parashtroj disa pyetje/dilema mbi të cilat do të zhvillohet 

diskutimi dhe do të konsumohet tema.  

 

Moderatori duhet të jetë i përgatitur dhe i hapur për të diskutuar rastin/rastet e ndërlidhur ma temën 

e sesionit përkatës duke nxitur diskutimin interaktiv dhe analitike të çështjes përkatëse por duke 

ofruar njëkohësisht pikëpamjet teorike/doktrinare, perspektiven ligjore dhe atë të praktikës 

gjyqësore si mbështetje për përfundimet e mundshëm që dalin nga rastin që diskutohet. Adresimi 
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i secilës çështje/temë të përmbledhur në këtë tryezë duhet të bëhet edhe përmes një prezantimi të 

fare të shkurtës (teorik) të nocioneve dhe kuptimeve tjera të secilës çështje të ngritur dhe 

njëkohësisht duhet të pasohet me shembuj për secilën temë/çështje. Shembjet duhet të jenë të 

përzgjedhur me kujdes dhe duhet të kenë mbështetje në një praktikë gjyqësore të konsoliduar. Në 

fund të punimeve në tryezë moderatorët duhet të hartojnë një raport përmbledhës për tryezën e 

mbajtur. Raporti do të shërbej për të shpërndarë rezultate e tryezës por edhe për të identifikuara 

ndonjë çyshtej që duhet të përfshihet në programet e akademisë për trajnime apo eventualisht edhe 

të trajtohen nga seanca e përgjithshme Gjykatës Supreme të Kosovës. 

 

Objektivat e trajnimit 

 
 Identifikimi i sfidave për zbatimin e dispozitave të ligjit për Pronësinë dhe të drejtat tjera 

sendore; 

 Identifikimi i praktikave jo unike në gjykatat e instancave më të ulëta; 

 Adresimi i sfidave përmes prezantimit të praktikes unike gjyqësore, si konkluzion.  

 
Përmbajtja e trajnimit 

 

 E drejta e pronësisë; 

 Bashkëpronësia dhe pronësia e përbashkët; 

 Mënyrat e fitimit  të drejtës së pronësisë -Fitimi derivativ dhe origjinere e fitimit 

të drejtës së pronësisë; 

 Mbrojtja gjyqësore  e të drejtës së pronësisë; 

 Të drejtat sendore në sendet e huaja, vërtetimi, konstituimi  dhe ndërprerja e 

servituteve sendore, dhe  mbrojtja e servituteve sendore; 

 Posedimi dhe mbrojtja e posedimit; 

 Pengu, hipoteka, parablerja, barra sendore, dhe e  drejta e ndërtimit (Superficies). 

 
Metodologjia e trajnimit: tryezë 

 
Gjatë kësaj tryeze do të zhvillohet diskutim interaktiv, prezantim i çështjeve përmes rasteve, 

diskutim për rastet dhe përmbledhje e konkluzave për çështjen e diskutuar. 

 

 
Përfituesit dhe kohëzgjatja  

 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe Gjykatave Themelore. Tryeza do të zgjatë një (1) ditë  

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

2.13 Trajnim për praktikën gjyqësore për mbrojtjen gjyqësore në kontestet e punës, 

sipas Ligjit të Punës 

 
Trajnimi ka për fokus trajtimin dhe adresimin e sfidave të praktikës gjyqësore lidhur me zbatimin 

e dispozitave materiale dhe procedurale nga fusha e së drejtës së punës. Ndër të tjera do të trajtohen 

çështjet rreth procedurës së filluar nga punëmarrësit në rastet e shkeljeve të detyrave të punës nga 

ana e punëdhënësve, përfshirë këtu edhe identifikimin e kushteve paraprake të cilat duhet të 

plotësohen nga kërkuesi para se t’i drejtohet gjykatës me padi për të siguruar mbrojtje gjyqësore 

në konteste të tilla. 

 

Trajnimi do të ofrohet në formë të tryezës dhe do të shërbej si bazë e ofrimit të njohurive për 

gjyqtaret pjesëmarrës lidhur me praktikën aktuale gjyqësore. Punimet e tryezës do të zhvillohen 

sipas një agjende kornizë (të paracaktuar) për çështjet që përfshihen në kuadër të fushës së  

marrëdhënieve të punës, me theks të veçantë për mbrojtjen gjyqësore në kontestet e punës. Trajtimi 

i çështjeve nga marrëdhënia e punës do të bëhet duke prezantuar sfidat e identifikuara në praktikën 

e gjykatës së shkallë së dytë dhe të tretë e të cilat do të prezantohen përmes rasteve konkrete. 

 

Raste e prezantuara duhet të përzgjidhen me kujdes në mënyrë që të konsumohen të gjitha sfidat 

që kanë të bëjnë më fushën përkatëse, në këtë rast me fushën e çështjeve që ndërlidhen me 

mbrojtjen gjyqësore në kontestet e punës. Lidhur me rastet e përzgjedhura moderatorët duhet të 

bëjnë hulumtimet e duhura nga praktika gjyqësore në gjykatat ku punojnë dhe duhet të sigurohen 

se ato raste paraqesin në mënyrë objektive problematikën e çështjeve të trajtuara, por edhe 

mënyrën se si duhet të veprohet  në të ardhmen. 

 

Çështjet për diskutim në këtë tryezë mund të jenë si në vijim: Cilat janë llojet e kontratave të punës 

sipas Ligjit të Punës? Cilat janë shkaqet e ndërprerjes së marrëdhënieve të punës sipas Ligjit të 

Punës? Cila është procedura para ndërprerjes së marrëdhënies së punës nga ana e punëdhënësit? 

Cilat janë mjetet e punëmarrësit për të siguruar mbrojtje gjyqësore? Cilat janë afatet ligjore për 

sigurimin e mbrojtjes gjyqësore te kontestet e punës? Cilat janë vendimet gjyqësore të gjykatës në 

kontestet e punës? etj. 

 

Në fund të punimeve në tryezë moderatorët duhet të hartojnë një raport përmbledhës për tryezën e 

mbajtur. Raporti do të shërbej për të shpërndarë rezultatet e tryezës, por edhe për të identifikuar 

ndonjë çyshtje që duhet të përfshihet në programet e akademisë për trajnime apo eventualisht edhe 

të trajtohen nga seanca e përgjithshme Gjykatës Supreme të Kosovës. 

 

Objektivat e trajnimit 
 

 Identifikimi i sfidave për zbatimin e dispozitave të Ligjit të Punës, të cilat ndërlidhen me 

mbrojtjen gjyqësore në kontestet e punës; 

 Identifikimi i praktikave jo unike në gjykatat e instancave më të ulëta; 

 Adresimi i sfidave përmes prezantimit të praktikes unike gjyqësore, si konkluzion.  

 
Përmbajtja  e trajnimit 

  
 Kontratat e punës dhe llojet e tyre;  

 Kontestet nga marrëdhënia e punës sipas ligjit të punës;  

 Procedura gjyqësore për mbrojtjen e të drejtave të punës;  
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 Respektimi i afateve për të kërkuar mbrojtje gjyqësore. 

 Zbatimi i Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive dhe Sektoriale. 

 
Metodologjia e trajnimit: tryezë 

 
Gjatë kësaj tryeze do të zhvillohet diskutim interaktiv, prezantim i çështjeve përmes rasteve, 

diskutim për rastet dhe përmbledhje e konkluzave për çështjen e diskutuar. 

 

 
Përfituesit dhe kohëzgjatja  

 
Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatave Themelore. Tryeza do të zgjatet një (1) ditë (sipas 

nevojës mund të organizohet si tryezë regjionale në 7 regjione). 
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2.14 Trajnim për praktikën gjyqësore për mbrojtjen gjyqësore në rastet e pengim 

posedimit dhe servituteve 

 
Trajnimi ka për fokus trajtimin dhe adresimin e sfidave të praktikës gjyqësore lidhur me zbatimin 

e dispozitave materiale dhe procedurale nga kjo fushë. Ndër të tjera do të trajtohen çështjet rreth 

procedurës së pengim posedimit dhe servitutit, pasi që ekzistojnë mjaft çështje të ngritura në 

praktikën gjyqësore që kanë nevojë për tu interpretuar, harmonizuar dhe unifikuar, duke filluar 

nga kuadri ligjor që rregullon këto të drejta, specifikat varësisht nga lloji i pronës mbrojtja e të 

cilës kërkohet, dallimet dhe ngjashmëritë në aplikimin e dispozitave për pronësinë dhe servitutet, 

dallimet në rastet e mbrojtjes së pronësisë dhe pengimit të posedimit, relacioni i procedurës se 

pengimit të posedimit me mbrojtjen e pronësisë.  

 

Trajnimi do të ofrohet në formë të tryezës dhe do të shërbej si bazë e mirë e ofrimit të njohurive 

për gjyqtaret pjesëmarrës lidhur me praktikën aktuale gjyqësore. Punimet e tryezës do të 

zhvillohen sipas një agjende kornizë (të paracaktuar) për çështjet që përfshihen në kuadër të fushës 

së pengim posedimit dhe servituteve. Trajtimi i çështjeve do të bëhet duke prezantuar sfidat e 

identifikuara në praktikën e gjykatës së shkallë së dytë dhe të tretë e të cilat do të prezantohen 

përmes rasteve konkrete. 

 

Rastet e prezantuara duhet të përzgjidhen me kujdes në mënyrë që të konsumohen të gjitha sfidat 

që kanë të bëjnë më fushën përkatëse, në këtë rast me fushën e çështjeve që ndërlidhen me 

mbrojtjen gjyqësore në kontestet e pengim posedimit dhe servitutit. Lidhur me rastet e 

përzgjedhura moderatorët duhet të bëjnë hulumtimet e duhura nga praktika gjyqësore në gjykatat 

ku punojnë dhe duhet të sigurohen se ato raste paraqesin në mënyrë objektive problematikën e 

çështjeve të trajtuara, por edhe mënyrën se si duhet të veprohet  në të ardhmen. 

 

Çështjet për diskutim në këtë tryezë mund të jenë si në vijim: Cilat janë specifikat për mbrojtën e 

kontesteve të pengim posedimit dhe servituteve sipas llojit? Cilat janë specifikat e ofrimit të 

mbrojtjes gjyqësore në raste e pengimit të posedimit dhe servituteve? etj. 

 

Në fund të punimeve në tryezë moderatorët duhet të hartojnë një raport përmbledhës për tryezën e 

mbajtur. Raporti do të shërbej për të shpërndarë rezultatet e tryezës, por edhe për të identifikuar 

ndonjë çyshtje që duhet të përfshihet në programet e akademisë për trajnime apo eventualisht edhe 

të trajtohen nga seanca e përgjithshme Gjykatës Supreme të Kosovës. 

 

Objektivat e trajnimit 
 

 Identifikimi i sfidave për zbatimin e dispozitave të ligjit të Pronësisë dhe të Drejtave tjera 

Sendore, të cilat ndërlidhen me mbrojtjen gjyqësore në kontestet e pengim posedimit dhe 

servituteve; 

 Identifikimi i praktikave jo unike në gjykatat e instancave më të ulëta; 

 Adresimi i sfidave përmes prezantimit të praktikes unike gjyqësore, si konkluzion.  
 

Përmbajtja  e trajnimit 

  

 Paditë për mbrojtjen e servitutit dhe mbrojtjen nga pengimi i posedimit;  

 Specifikat e procedurës në rastet e kërkesave për mbrojtjen e pronësisë, 

 servitutit dhe pengimit të posedimit;  
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 Hartimi i vendimit gjyqësor në secilin raste sipas kërkesë për mbrojtjen e pronësisë, servitutit 

apo pengimit të posedimit. 

 

 

Metodologjia e trajnimit: tryezë 

 
Gjatë kësaj tryeze do të zhvillohet diskutim interaktiv, prezantim i çështjeve përmes rasteve, 

diskutim për rastet dhe përmbledhje e konkluzave për çështjen e diskutuar. 

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja  

 
Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatave Themelore. Tryeza do të zgjatet dy (2) ditorë 

(sipas nevojës mund të organizohet si tryezë regjionale në 7 regjione). 
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2.15  Ndërmjetësimi në çështje civile  

 
Tema që i referohet ndërmjetësimit si mënyrë alternative e zgjidhjes së kontesteve gjyqësore në 

aspektin civil, ka për fokus trajtimin dhe adresimin e sfidave të praktikës gjyqësore lidhur me 

zbatimin e dispozitave që rregullojnë aspektin e ndërmjetësimit e sidomos ndërmjetësimin e 

detyrueshëm, por edhe atë jo të detyrueshëm, pasi praktika ka diktuar raste kur në procedurën e 

ndërmjetësimit refuzohen pa të drejtë trajtimi i çështjes.  

  

Dispozitat që e rregullojnë këtë procedurë janë të qarta, ndërsa praktika dikton sfidat të cilat do të 

diskutohen dhe të cilave do tu ipen zgjidhje konkrete se si të veprohet në të ardhmen. 

Ndërmjetësimi nuk duhet të shihet si ngarkesë apo si pengesë nga ana e gjyqtarëve, por si ndihmesë 

për zvogëlimin e lëndëve, kjo është edhe arsyeja e inkorporimit të këtij instrumenti. Gjatë 

shtjellimit të kësaj teme do të diskutohen edhe refuzimet pa bazë për referimin e rasteve në 

ndërmjetësim. 

    

Nevoja për mbajtjen e një temë të tillë diktohet nga numri i madh i rasteve që i plotësojnë kushtet 

për referim në ndërmjetësim e të cilat pa arsye nuk referohen, apo rasteve që shkojnë me vetreferim 

nuk procedohen me kohë dhe nuk iu jepet epilog çështjeve në fjalë, ku si rezultat i këtyre 

praktikave kemi bllokim të procesit, dhe neglizhencë në trajtim.  

 

Fokus i veçantë duhet ti kushtohet formës së marrëveshjes e cila sipas ligjit është e ekzekutueshme 

mirëpo në praktik kjo nuk ndodh 

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pjesëmarrësit pas përfundimit të këtij trajnimi do të jenë në gjendje të: 

 

 

 Identifikojne sfidat për zbatimin e dispozitave të ligjit për Ndërmjetësimin; 

 Sfidat në praktikë rreth zbatimit të ndërmjetësimit të detyrueshëm; 

 Ekzaminimi e çështjeve të përshtatshme për ndërmjetësimin; 

 Ekzaminimi e Marrëveshjeve të ndërmjetësimit. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Ndërmjetësimi  

 Referimi i rasteve praktikat e mira dhe pengesat në referim; 

 Zbatimi i procedurës tek ndërmjetësimi i detyrueshëm; 

 Ekzaminimi i marrëveshjes së  ndërmjetësimit dhe hapat që pasojnë. 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Gjatë këtij trajnimi do të zhvillohet diskutim interaktiv, prezantim i çështjeve përmes rasteve, 

diskutim për rastet dhe përmbledhje e konkluzave për çështjen e diskutuar. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

Gjyqtarët e  Gjykatave Themelore, bashkëpunëtorët profesional si dhe ndërmjetësues. Trajnimi do 

të zgjatë një (1) ditë. 
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Trajnimet nga lëmia e drejtësisë për fëmije 
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3. Trajnimet nga lëmia e drejtësisë për fëmijë  

 

3.1 Drejtësia për fëmijë aspekti penal 

 

3.1.1 Marrja në pyetje e viktimës së mitur   

 

Konventa për të drejtat e fëmijës në nenin 39 përcakton detyrime se shteti i ndërmerr të gjitha 

masat përkatëse për rimëkëmbje më të mirë fizike dhe psikike për re integrim social të fëmijës 

viktimë. Paraprakisht edhe KDM vëmendje parësore i ka kushtuar intervistimit te viktimës se mitur 

kur ndaj saj është kryer vepër penale, dhe kërkohet nga institucionet relevante qe te ndërmarrin te 

gjithë hapat qe integriteti, personaliteti dhe interesi me i mire i fëmijës te respektohet denjësisht 

qe ne fazat fillestare dhe gjate gjithë procedurës. 

. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Njohin të drejtat e viktimës kur merret në pyetje viktima e mitur,  

 Demonstrojnë teknikat dhe taktikat e marrjes në pyetje viktimave të mitura, 

 Saktësojnë drejtë dispozitat ligjore të cilat zbatohen për këto raste, 

 

Përmbajtja e trajnimit 

  

 Intervistimi i viktimës së mitur në prokurori;  

 Mundësia  hetuese e veçantë-ndryshimet me Kodin e Ri të KPP-së; 

 Palët procedurale, sfidat në praktikë. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Gjatë këtij trajnimi do të përdorët një metodologji e kombinuar, ku do të aplikohen metodat të 

diskutimit interaktiv me pjesëmarrësit. Gjithashtu, do të ju ofrohen për të diskutuar edhe rastet 

praktike. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtar dhe prokuror nga Departamenti për të Mitur si dhe zyrtar nga Shërbimi Sprovues i 

Kosovës. Trajnim do të zgjasë një (1) ditë.  
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3.1.2 Masat dhe dënimet që shqiptohen ndaj të miturit 

 

Kodi i Drejtësisë për të mitur ka parapa një sërë masash dhe dënime ndaj kryesve të mitur të 

veprave penale dhe ka dhënë mundësinë që konform moshës së kryesit të veprës penale, peshës 

së veprës penale, personalitetit të të miturit ti shqiptohet ndonjëra nga masat apo dënimit, Në 

praktikë paraqiten vështirësi dhe probleme me rastin e propozimit si dhe shqiptimit të këtyre 

masave dhe me qëllim të evitimit të këtyre problemeve dhe unifikimit të praktikës gjyqësore 

është e nevojshme realizimi i këtij trajnimi me këtë temë. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Vlerësojnë drejtë kushtet për shqiptimin e masave si dhe të dënimeve;  

 Zbatojnë drejtë masat  si dhe dënimet e parapara me KDM;  

 Përcaktojnë  llojin e masave dhe  dënimeve që shqiptohen ndaj të miturit. 

 

Përmbajtja  e trajnimit 

 

 Masat e diverzitetit; 

 Masat edukuese (qortimi gjyqesor, mbikeqyrja e shtuar masat institucionale); 

 Shqiptimi i masave ndaj të miturit  me çrregullime mendore –ekspertiza;   

 Dënimet; 

 Aktvendimet dhe Aktgjykimet. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Gjatë këtij trajnimi do të përdorët një metodologji e kombinuar, ku do të aplikohen metodat të 

diskutimit interaktiv me pjesëmarrësit. Gjithashtu, do të ju ofrohen për të diskutuar edhe rastet 

nga  praktika. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtar dhe prokuror nga Departamenti për të Mitur si dhe zyrtar nga Shërbimi Sprovues i 

Kosovës. Trajnim do të zgjasë një (1) ditë. 
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3.1.3 Veprat penale kundër integritetit seksual të fëmijëve 

 

Në praktikë ka raste të shpeshta që lidhen me veprat penale kundër integritetit seksual, trafikimit 

me njerëz dhe kontrabandimit me migrant, ku të dëmtuar janë fëmijët, që si rezultat i kësaj në 

praktikë gjatë hetimit dhe gjykimit të këtyre rasteve ka probleme rreth aplikimit të dispozitave 

materiale lidhur me këto vepra penale. Andaj, trajtimi i këtyre temave është i domosdoshëm në 

mënyrë që të evitohen dilemat dhe paqartësitë në zbatimin e drejt dhe unik lidhur me këto raste. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Njohin elementet e figurës së veprave penale kundër integritetit seksual, trafikimit me 

njerëz dhe kontrabandimit me migrant kur viktimat janë fëmijët; 

 Zhvillojnë shkathtësitë për hetimin dhe trajtimi në Prokurori dhe Gjykatë të këtyre 

rasteve; 

 Bëjnë analizimin e provave, besueshmërinë dhe vërtetimin e fakteve. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Dhunimi-provat, analiza-besueshmëria e tyre, lajthimi faktik lidhur me moshën e 

viktimës; 

 Sulmi seksual -kriteret për dhënien e pëlqimit nga ana e viktimës;  

 Trafikimi me njerëz, kontrabandimi me migrant, kur viktimë janë. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Gjatë këtij trajnimi  do të bëhet prezantimi i rasteve nga praktika gjyqësore dhe diskutimet në 

grupe, do të ofrojnë alternativa për shumë çështje që kanë të bëjnë me veprat penale kundër 

integritetit seksual të fëmijëve. Trajtimi i këtyre çështjeve do të bëhet përveç tjerash, edhe me një 

pjesëmarrje dhe diskutim interaktiv me pjesëmarrësit, për t’u përgjigjur edhe në të gjitha pyetjet 

dhe dilemat që mund të paraqiten në praktikën gjyqësore. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja  

 

Gjyqtar dhe prokuror nga Departamenti për të Mitur si dhe zyrtar nga Shërbimi Sprovues i 

Kosovës. Trajnimi do të zgjatë një (1) ditë. 
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3.1.4 Kryesit e mitur me çrregullime mendore dhe përdorues të substancave 

narkotike 

 

Kryerësit e papërgjegjshëm të veprave penale, gëzojnë status të posaçëm në të drejtën 

ndërkombëtare sidomos në fushën e të drejtave dhe lirive elementare të njeriut, të drejta të cilat 

janë inkorporuar edhe në të drejtat e brendshme të shteteve me legjislacion bashkëkohor. Ne 

praktik ka raste kur kjo kategori e te miturve kryejnë vepra penale mirëpo ndaj tyre duhet te 

zhvillohet procedurë e veçante  dhe  te shqiptohen masat ne harmoni me KPK-se duke respektuar 

interesin me te mire te te miturit qe ka rene ndesh me ligjin qe ne kohen e kryerjes se veprës penale 

ka qene me çrregullim mendor. 

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 
 Njohin specifikat e procedurës kur kryes janë të miturit me çrregullime mendore; 

 Saktësojnë se cila procedure duhet e zbatohet për ketë kategori te këtyre kryerësve te 

veprave penale; 

 Interpretojnë drejte dispozitat ligjore te cilat zbatohen për këto kategori 

 

Përmbajtja e trajnimit  

 

 Korniza ligjore, institucionet; 

 Masat e trajtimit në liri dhe me ndalim-korniza ligjore, institucionet;  
 Paraburgimi  për të miturit të kësaj kategorie. 

 
 

Metodologjia e trajnimit  

 

Metoda të kombinuara trajnuese shpjegime teorike, diskutimet interaktive, prezantime në 

PowerPoint, studimi i rasteve praktike, punë në grupe, simulimet e ndryshme etj. 

 

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtar dhe prokuror nga Departamenti për të Mitur si dhe zyrtar nga Shërbimi Sprovues i 

Kosovës. Trajnimi do të zgjatë një (1) ditë 
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3.1.5 Vërejtja policore, procedura dhe shabllonet, trajtimi i rasteve nga policia 

 

Vërejtja policore parashihet me ligj si masë diversiteti (nenet 20 paragrafi 1.16 në ndërlidhje me 

Nenin 21 të Kodit për Drejtësinë për të Mitur Nr. 06/L-006 i vitit 2018) dhe duhet të përdoret në 

rastet e lehta penale kur policia dhe prokurori vendosin që hetimi i mëtejmë nuk është i nevojshëm 

dhe që vërejtja është e mjaftueshme për një të mitur i cili ka kryer një kundërvajtje për ta kuptuar 

peshën e pasojave të një vepre penale, për tu penduar dhe për të mos e përsëritur sjelljen e 

ngjashme. Procedura është e parashikuar me ligj si mundësi e veçantë për shkak se mund të 

përdoret vetëm një herë ndaj një personi duke mos krijuar evidencë penale dhe pa u përfshirë në 

procedura të gjykatës. Procedura shihet si një mundësi për rehabilitim dhe mund të aplikohet vetëm 

nëse kryerësi e pranon fajin, pajtohet me viktimën dhe pajtohet me procedurën.  

Duhet të jetë një procedurë e thjeshtë e gjitha e zhvilluar para policisë, e iniciuar nga policia, por 

me aprovim të prokurorit. Fakti se për 4 vite, prej se ekziston dispozita, ajo është përdorur vetëm 

një herë. Gjatë trajnimeve të mbështetura nga EULEX-i kishte kritika nga ana e prokurorëve nga 

rajone të ndryshme të Kosovës për mënyrën se si kjo masë zbatohet dhe meqë nuk kishte mendime 

unanime për hapat apo përmbajtjen e procedurës doli ideja për një grup punues, i përbërë nga 

prokurorë të njësisë për të mitur nga Zyra e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë dhe Policia e 

Kosovës në pjesën veriore dhe të jugut të Mitrovicës, me qëllim që te elaborohet për një procedurë 

sistematike me hapat që duhet ndjekur së bashku me shabllonet që duhet të përdoren nga ana e 

policisë dhe e prokurorisë. Propozim-procedura në fund duhet të dërgohet në Zyrën e 

Kryeprokurorit të Shtetit dhe të bëhet udhëzues për të gjithë Policinë e Kosovës dhe Prokurorinë.  

Trajnimi do të jetë aktiviteti i fundit në të cilin prokurorët e specializuar, prokurori i shtetit, 

gjyqtarët, zyrtarët e policisë do të ftohen për të aprovuar punën e grupit punues.  

Objektivat e trajnimit  

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Avancojnë njohuritë rreth zhvillimit të procedurës në tërësi; 

 Hartojnë drejtë Përmbajtjen e vërejtjes. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Hapat që duhet të ndërmerren nga policia – prokuroria (kur është e aplikueshme, iniciativa 

e policisë, komunikimi me prokurorinë);  

 Regjistrimi i rastit; 

 Intervistimi i viktimës/ kryerësve ; 

 Aprovimi i prokurorisë (forma dhe përmbajtja) ; 

 Vendimi për të lëshuar një vërejtje;  

 Përmbajtja e vërejtjes (shablloni).  

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Metoda të kombinuara trajnuese shpjegime teorike, diskutimet interaktive, prezantime në 

PowerPoint, studimi i rasteve praktike, punë në grupe, simulimet e ndryshme etj. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

Gjyqtarë dhe prokurorë të nivelit themelor, zyrtar të policisë. Trajnimi do të zgjasë  një (1) ditë 
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3.1.6 Aplikimi i masave të diversitetit, sfidat dhe pengesat në implementim  

 

Masat e diversitetit për kryerësit e mitur të parapara në Kapitullin IV të Kodit të Drejtësisë për të 

Mitur (KDM) janë pjesë e masave jo-penale që mund t’i caktohen shkelësve të mitur me qëllim të 

ri-integrimit të tyre në komunitet dhe për të parandaluar sjelljet recidiviste në të ardhmen. Qëllimi 

I masës së diversitetit është që të parandalohet kurdo që është e mundshme fillimi I procedurave 

gjyqësore. Në këtë mënyrë, janë bërë përpjekje që të ngritet vetëdija e të miturve në të kuptuarit e 

pasojave të veprimeve të tyre pa u damkosur për jetë për gabimet në rininë e tyre. Prandaj, 

prokurori për të mitur mund të vendosë caktimin e një lloji të tillë të masës kur përmbushen kushtet 

sipas dispozitave të KDM-së.  

EULEX-I e ka analizuar shpeshtësinë e caktimit të këtij lloji të masave në sistemin e Drejtësisë së 

Kosovës, të cilat do të duhej, varësisht nga rrethanat, të jenë opsioni I parë kur të ndëshkohen 

shkelësit e mitur. Prandaj, bazuar në të dhënat e siguruara nga Prokuroritë Themelore dhe nga 

Shërbimi Sprovues (institucioni kompetent për ekzekutimin e masave të diversitetit), numri I 

masave të diversitetit ka rënë gjatë këtyre tri viteve të fundit.  

Pas diskutimeve me prokurorë të specializuar, duket se ka pasur një numër të paqartësive në 

legjislacion që e bëjnë të nevojshëm një diskutim më të gjerë, sidomos pasi që masa më e përdorur 

është pajtimi nga gjithsej 16 masa të parapara me ligj.  

 

Objektivat e trajnimit 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Zbatojnë drejtë kornizen ligjore rreth masave të diversitetit; 

 Avancojnë njohurite lidhur me llojet e masave të diversitetit; 

 Tejkalojnë sfidat dhe pengesat në zbatim të masave të diversitetit. 

 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 Korniza ligjore për caktimin e masave të diversitetit; 

 Lllojet e masave të diversitetit; 

 Sfidat dhe pengesat në zbatim të masave të diversitetit. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Gjatë trajnimit do të përdoren metoda interaktive, simulim i rasteve, punë në grupe, pyetje dhe 

diskutime nga pjesëmarrësit, zbulimi i praktikave më të mira, etj.  

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

Prokurorë, gjyqtarë dhe zyrtar të policisë. Trajnimi do të zgjasë një (1) ditë.   
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3.1.7 Bashkëjetesa jashtë-martesore e personave nën moshën 16 vjeçare. Korniza 

nacionale, standardet për të drejtat e njeriut, jurisprudenca  

 

Numri i rasteve të martesave në mes të miturve është në rritje dhe rrjedhimisht edhe i rasteve të 

paraqitura në gjykatë. Ne praktiken gjyqësore paraqiten probleme dhe ka dilema ne rastet e 

kohëzgjatjes se kësaj bashkësie jashtëmartesore për tu konsideruar  përmbushja e figurës se kësaj 

vepre penale. Në praktikën gjyqësore kanë marrë zgjidhje të ndryshme (lirime/ dënime). Trajnimi 

synon të që të gjendet një praktikë e përbashkët në mënyrë që të mos arrihen zgjidhje të ndryshme 

mes rajoneve, duke ju dhënë kështu qytetarëve ndjenja të kontradiktore.  

 

Objektivat e trajnimit 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Njohin kornizën vendore dhe standardet për të drejtat e njeriut për rastet përkatëse;  

 Njohin specifikat e procedurës për të mitur dhe zgjidhjen e rasteve si dhe  

 Njohin standardet e të drejtave të njeriut. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 Korniza ligjore nacionale; 

 Standardet për të drejtat e njeriut-jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 

njeriut; 

 Praktika gjyqësore në rastet bashkëjetesës jashtë martesore e personave nën 16 vjet. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Gjatë këtij trajnimi do të përdorët një metodologji e kombinuar, ku do të aplikohen metodat të 

diskutimit interaktiv me pjesëmarrësit. Gjithashtu, do të ju ofrohen për të diskutuar edhe rastet 

nga  praktika. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Prokurorë dhe gjyqtarë. Trajnimi do të zgjasë një (1) ditë 
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3.1.8 Harmonizimi i ndryshimeve të reja të Kodit të Procedurës Penale me Kodin e 

Drejtësisë për të Mitur  

 

Ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale do të hyjnë në fuqi në shkurt të vitit 2023.  

Dispozitat e posaçme në Kodin e Drejtësisë për të Mitur duket se bien ndesh me dispozitat e reja 

të KPP. Kjo situatë do të shkaktojë vështirësi të theksuara në praktikën gjyqësore prandaj seancë 

e posaçme kushtuar harmonizimit të dy kodeve ku të gjithë prokurorët e shtetit që punojnë në 

njësitë për të mitur të prokurorive në mbarë Kosovën mund të marrin pjesë dhe të identifikojnë  

problemet ligjore.  

 

Objektivat e trajnimit 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Identifikojnë çështjet që dalin nga dispozitat e të dyja ligjeve; 

 Propozojnë zgjidhje lidhur me aplikimin;  

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Mos përputhshmëria e dispozitave ligjore të KPPK-së dhe Kodit të Drejtësisë për të mitur; 

 Sfidat dhe vështirësitë në zbatimin praktik. 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Gjatë tryezës do të përdorët një metodologji e kombinuar, ku do të aplikohen metodat të diskutimit 

interaktiv me pjesëmarrësit.  

 

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Prokurorë dhe gjyqtarë. Trajnimi do të zgjasë një (1) ditë 
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3.2 Drejtësia për fëmijë-aspekti civil 

 

3.2.1 Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror dhe në rastet e 

ndryshimit të statusit të tyre 

 

Trajnimi ka për fokus trajtimin dhe adresimin e sfidave të praktikës gjyqësore lidhur me zbatimin 

e dispozitave materiale dhe procedurale nga fusha e së drejtës  familjare. Ndër të tjera do të 

trajtohen çështjet rreth mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror, si dhe për format 

e mbrojtjes së veçantë të këtyre fëmijëve të cilat janë të normuara me Ligjin për Familjen (LFK), 

duke pasur si referencë Konventën për të Drejtat e Fëmijës (KDF). Gjithashtu do të diskutohet 

rreth mënyrës dhe metodave të komunikimit të gjykatës me fëmijët në procedurë gjyqësore, 

parimit të interesit më të lartë të fëmijës, rolit të gjykatës dhe organit të kujdestarisë në procedurat 

që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror dhe në rastet e 

ndryshimit të statusit të tyre, si dhe legjislacionit të zbatueshëm vendor dhe atij ndërkombëtar, 

përfshirë këtu edhe risitë e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës.  

 

Trajnimi do të ofrohet në formë të tryezës dhe do të shërbej si bazë e mirë e ofrimit të njohurive 

për gjyqtaret pjesëmarrës lidhur me praktikën aktuale gjyqësore. Punimet e tryezës do të 

zhvillohen sipas një agjende kornizë (të paracaktuar) për çështjet që përfshihen në kuadër të fushës 

së  marrëdhënieve familjare, me theks të veçantë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në 

procedurë gjyqësore. Trajtimi i çështjeve do të bëhet duke prezantuar sfidat e identifikuara në 

praktikën e gjykatës së shkallë së dytë dhe të tretë e të cilat do të prezantohen përmes rasteve 

konkrete. 

 

Raste e prezantuara duhet të përzgjidhen me kujdes në mënyrë që të konsumohen të gjitha sfidat 

që kanë të bëjnë më fushën përkatëse, në këtë rast me fushën e çështjeve që ndërlidhen me 

mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror dhe në rastet e ndryshimit të statusit të tyre. 

Lidhur me rastet e përzgjedhura moderatorët duhet të bëjnë hulumtimet e duhura nga praktika 

gjyqësore në gjykatat ku punojnë dhe duhet të sigurohen se ato raste paraqesin në mënyrë objektive 

problematikën e çështjeve të trajtuara, por edhe mënyrën se si duhet të veprohet  në të ardhmen. 

 

Çështjet për diskutim në këtë tryezë mund të jenë si në vijim: Cilat janë kushtet që duhet të 

plotësohen për tu lejuar adoptimi i fëmijës? Cila është procedura ligjore që duhet të ndiqet nga 

prindi adoptues për të adoptuar një fëmijë? A mund të adoptohen fëmijët shtetas të Kosovës nga 

shtetasit e huaj? Cilat janë aktet ndërkombëtare që zbatohen në procedurën e themelimit të 

adoptimit? Cilat janë efektet e njohjes apo kundërshtimit të atësisë/amësisë në raport me fëmijën? 

etj. 

 

Në fund të punimeve në tryezë moderatorët duhet të hartojnë një raport përmbledhës për tryezën e 

mbajtur. Raporti do të shërbej për të shpërndarë rezultatet e tryezës, por edhe për të identifikuar 

ndonjë çyshtje që duhet të përfshihet në programet e akademisë për trajnime apo eventualisht edhe 

të trajtohen nga seanca e përgjithshme Gjykatës Supreme të Kosovës. 
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Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 
 Identifikojnë sfidat për zbatimin e dispozitave të Ligjit për Familjen i Kosovës, të cilat 

ndërlidhen me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror dhe në rastet e 

ndryshimit të statusit të tyre; 

 Identifikojnë praktikat jo unike në gjykatat e instancave më të ulëta; 

 Adresojnë i sfidat përmes prezantimit të praktikes unike gjyqësore, si konkluzion.  

 
Përmbajtja e trajnimit 

  
 Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror; 

 Adoptimi, Amësia dhe atësia;  

 Mënyrat dhe metodat e komunikimit të gjykatës me fëmijët në procedurë gjyqësore;  

 Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në procedurën e kundërshtimit dhe vërtetimit të atësisë 

apo amësisë dhe parimi i interesit më të lartë të fëmijës;  

 Risitë dhe zbatimi në praktikë i dispozitave të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës. 

 

Metodologjia e trajnimit: tryezë 

 
Gjatë kësaj tryezë do të zhvillohet diskutim interaktiv, prezantim i çështjeve përmes rasteve, 

diskutim për rastet dhe përmbledhje e konkluzave për çështjen e diskutuar. 

 
Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 
Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatave Themelore. Tryeza do të zgjatë nga (2) ditë (dhe 

mund të organizohet si tryezë regjionale në 7 regjione). 
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3.2.2 Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në rastet e shkurorëzimit dhe në rastet e 

dhunës në familje 

 

Trajnimi ka për fokus trajtimin dhe adresimin e sfidave të praktikës gjyqësore lidhur me zbatimin 

e dispozitave materiale dhe procedurale nga fusha e së drejtës  familjare. Ndër të tjera do të 

trajtohen çështjet rreth mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në rastet e shkurorëzimit dhe në rastet 

e dhunës në familje të cilat janë të normuara me Ligjin për Familjen (LFK), duke pasur si referencë 

Konventën për të Drejtat e Fëmijës (KDF). Gjithashtu do të diskutohet rreth mënyrës dhe metodave 

të komunikimit të gjykatës me fëmijët në procedurë gjyqësore, parimit të interesit më të lartë të 

fëmijës, rolit të gjykatës dhe organit të kujdestarisë në procedurat që kanë të bëjnë me mbrojtjen e 

të drejtave të fëmijëve në këto raste, si dhe legjislacionit të zbatueshëm vendor dhe atij 

ndërkombëtar, përfshirë këtu edhe risitë e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës.  

 

Trajnimi do të ofrohet në formë të tryezës dhe do të shërbej si bazë e mirë e ofrimit të njohurive 

për gjyqtaret pjesëmarrës lidhur me praktikën aktuale gjyqësore. Punimet e tryezës do të 

zhvillohen sipas një agjende kornizë (të paracaktuar) për çështjet që përfshihen në kuadër të fushës 

së  marrëdhënieve familjare, me theks të veçantë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në 

procedurë gjyqësore. Trajtimi i çështjeve do të bëhet duke prezantuar sfidat e identifikuara në 

praktikën e gjykatës së shkallë së dytë dhe të tretë e të cilat do të prezantohen përmes rasteve 

konkrete. 

 

Raste e prezantuara duhet të përzgjidhen me kujdes në mënyrë që të konsumohen të gjitha sfidat 

që kanë të bëjnë më fushën përkatëse, në këtë rast me fushën e çështjeve që ndërlidhen me 

mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror dhe në rastet e ndryshimit të statusit të tyre. 

Lidhur me rastet e përzgjedhura moderatorët duhet të bëjnë hulumtimet e duhura nga praktika 

gjyqësore në gjykatat ku punojnë dhe duhet të sigurohen se ato raste paraqesin në mënyrë objektive 

problematikën e çështjeve të trajtuara, por edhe mënyrën se si duhet të veprohet  në të ardhmen. 

 

Çështjet për diskutim në këtë tryezë mund të jenë si në vijim: Cilat janë parimet për mbrojtjen e të 

drejtave të fëmijëve sipas legjislacionit në fuqi? Cili është legjislacioni ndërkombëtar i 

aplikueshëm në këto raste? Mbi çfarë kritere vendos gjykata në këto raste? Cilat janë pasojat e 

fëmijëve si pasoje e dhunës në familje? Kush mund të kërkojë një urdhër mbrojtjeje? Çfarë 

informacioni duhet të përfshijë kërkesë-padia? Kush njoftohet për urdhrin e mbrojtjes?  

 

Në fund të punimeve në tryezë moderatorët duhet të hartojnë një raport përmbledhës për tryezën e 

mbajtur. Raporti do të shërbej për të shpërndarë rezultatet e tryezës, por edhe për të identifikuar 

ndonjë çyshtje që duhet të përfshihet në programet e akademisë për trajnime apo eventualisht edhe 

të trajtohen nga seanca e përgjithshme Gjykatës Supreme të Kosovës. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Identifikikojnë sfidat për zbatimin e dispozitave të ligjit për Familjen i Kosovës, të cilat 

ndërlidhen me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në rastet e shkurorëzimit dhe dhunës ne 

familje; 

 Identifikikojnë praktikat jo unike në gjykatat e instancave më të ulëta; 

 Adresojnë sfidat përmes prezantimit të praktikes unike gjyqësore, si konkluzion.  

 



94 
 

Përmbajtja  e trajnimit 

  

 Parimet për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve sipas legjislacionit vendor dhe 

ndërkombëtar;  

 Kriteret që merr për bazë gjykata në rastet e besimit të fëmijëve dhe parimet për 

përcaktimin e alimentacionit; 

 Dhuna në familje, urdhri për mbrojtje dhe procedura gjyqësore për vendosje sipas 

kërkesave për urdhër mbrojtje; 

 Llojet e masave mbrojtëse dhe kohëzgjatja e tyre, ekzekutimi dhe pasojat e mos 

ekzekutimit të urdhrit për mbrojtje. 

 

Metodologjia e trajnimit: tryezë 

 

Gjatë kësaj tryeze do të zhvillohet diskutim interaktiv, prezantim i çështjeve përmes rasteve, 

diskutim për rastet dhe përmbledhje e konkluzave për çështjen e diskutuar. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 
 
Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatave Themelore. Tryeza do të zgjatë nga (2) ditë (dhe 

mund të organizohet si tryezë regjionale në 7 regjione). 
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Trajnimet nga lëmia Ekonomike 
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4. Trajnimet nga lëmia Ekonomike 

 

Në kuadrin e trajnimeve në fushën ekonomike do të trajtohen aspekte të rëndësishme qoftë 

materiale ashtu edhe procedurale që janë kompetencë e Gjykatës Ekonomike. Kurrikula trajnuese 

përmban 9 module trajnuese të cilat do të trajtojnë çështjet si në vijim: 

 

 Specifikat e së drejtës fiskale tatimore dhe buxhetore 

 Kontrata e ndërtimit 

 Pronësia intelektuale, markat tregtare, patenta 

 Implikimet në praktikë për shoqërinë tregtare 

 Kuptimi i industrisë bankare, sigurimeve dhe institucioneve financiare  

 Përmbledhje e specifikave të industrisë së TIK-ut licencimit dhe të drejtave të pronësis- 

 Procedura Përmbarimore 

 Zbatimi dhe specifikat e instrumenteve ndërkombëtare, Direktivave dhe Rregulloreve të 

UE-së, mbi çështjet komerciale, fiskale dhe doganore   
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4.1 Specifikat e së drejtës fiskale tatimore dhe buxhetore 

 

Qëllimi i trajtimit të kësaj tematike është se në praktikën gjyqësore rastet e kësaj natyre  

konsiderohen si shumë komplekse, veçanërisht në fushën e sigurimit të provave, dokumenteve 

kontabël gjatë ushtrimit të veprimtarisë dhe procedurës së ankesës së tatimpaguesit. Trajnimi do 

të fokusohet në shpjegimet e nevojshme sa i përket aspektit material dhe procedural të ligjit dhe 

procedurave tatimore në Kosovë për të ndërmarrë veprime dhe gjykime të drejta ndaj ekspertizave 

financiare në bazë të fakteve dhe vlerave reale. 

 

Trajnimi synon të adresoj vështirësitë dhe sfidat që hasin gjyqtarët në procedimin e rasteve përmes 

dhënies së praktikave më të mira dhe qartësimit të problematikave mbi shembuj apo koncepte 

praktike.  

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Njohin aspektet legjislative dhe procedurale të ligjit  dhe procedurave tatimore ne Kosovë. 

 Listojnë obligimet që kane bizneset për  deklarimin e tatimeve, krijimin  e mbajtjen e 

regjistrimeve, regjistrimin për lloje te tatimit,  kalkulimin e tatimeve, periudhat e deklarimit 

te tatimeve, mënyrën e pagesave, autoritet tatimore,  standardet e kontabilitetit e raportimit 

financiar dhe obligimin për raportim; 

 Zbatojnë veprime dhe  gjykime të drejta ndaj ekspertizave financiare që pasqyrojnë 

mendimin ose pikëpamjen e tyre në baze të fakteve dhe vlerave reale; 

 Shpjegojnë se kur ATK-Drejtori i Përgjithshëm mund të bëjë një vlerësim të detyrimit të 

tij tatimor për tatimpaguesit në Kosovë; 

 Njohin shpenzimet e lejueshme dhe cilat janë shpenzimet e palejueshme për qëllime 

tatimore; 

 Zbërthejnë rastet kur mund të bëhet vlerësimi i detyrimeve tatimore ndaj personave të tretë; 

 Shpjegojnë sanksionet administrative-ndëshkimet e aplikuara nga ATK në rastet kur 

tatimpaguesit nuk e respektojnë ligjin për deklarimin dhe pagimin e tatimeve; 

 Dallojnë borxhin doganor në import, kur mallrat sillen në mënyrë të paligjshme në Kosovë; 

 Identifikojnë personat që janë përgjegjës-debitor me rastin e lindjes së borxhit doganor si 

dhe dispozitat ligjore që përcaktojnë veprimet konkrete kur lind borxhi doganor apo shuhet  

 Zgjerojnë njohuritë lidhur me Sistemin Doganor e në veçanti të dallojnë metodat e 

vlerësimit të mallit gjatë procedurës së zhdoganimit, si dhe aplikimin e dispozitave ligjore 

në përputhje me Metodat e vlerësimit; 

 Njohin sistemin Doganor e ne veçanti te dallojnë procedurat me ndikim ekonomik si dhe të 

kuptojnë se si funksionojnë në praktik ose gjejnë zbatim ne praktik këto procedura si dhe 

 Identifikojnë dhe klasifikojnë një borxh doganor, një përpunim i jashtëm ose një përpunim i 

brendshëm, ose dhe një përpunim nen kontrollin doganor. 

 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Obligimet për deklarime tatimore dhe raportim financiar të bizneseve; 

 Procedura administrative e përcaktimit të tatimit-vetvlerësimi dhe shmangia tatimore; 
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 Sigurimi i provave gjatë ushtrimit të veprimtarisë dhe procedurës së ankesës; 

 Vlerësimi i tatimeve dhe ndëshkimet administrative në rast të mos përmbushjes të 

detyrimeve tatimore; 

 Specifikat e procedurës doganore, llojet e trajtimit të kontesteve gjyqësore, dhe autorizimet 

për të inicuar procedurën gjyqësore; 

 Deklarimi doganor; 

 Dokumentet përcjellëse për Dokumentin doganor; 

 Lindja e borxhit doganor; 

 Juridiksioni i divizionit fiskal; 

 Vlera dhe Kodifikimi i mallrave doganor, Procedura ndëshkimore, si dhe Çështjet Tatimore 

ne pronën e paluajtshme; 

 Regjimet pezulluese dhe procedurat me ndikim ekonomik; 

 Deponimi doganor dhe procedurat; 

 Procedurat për përpunimin e brendshëm; 

 Përpunimi nën kontrollin doganor; 

 Procedura për përpunim të jashtëm; 

 Transiti; 

 Llojet tjera të trajtimit apo përdorimit të lejuar doganor, ri eksportimi, asgjësimi apo heqja 

dorë nga malli, operacionet e privilegjuara dhe borxhi doganor. 

           
Metodologjia e trajnimit  

 

Trajnimi do të zhvillohet në mënyrë interaktive nga pjesëmarrësit, prezentim në PowerPoint, 

shtjellime të rasteve praktike. 
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Gjyqtarët e Departamentit ekonomik/ Gjykatës Ekonomike si dhe bashkëpunëtorët profesional. 

Trajnimi do të zgjasë tri (3) ditë. 
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4.2 Kontrata për ndërtimin 

 

Në këtë trajnim do të trajtohen çështjet lidhur me Kontratën për ndërtimin si një nga kontratat më 

komplekse në të drejtën kontraktuese- ekonomike. Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të 

përfitojnë njohuri të përgjithshme dhe të veçanta për kontratën e ndërtimit si  në aspektin teorik 

ashtu edhe atë  praktik. Kontrata për ndërtim do të trajtohet sipas kuadrit ligjor të Kosovës të cilat 

e rregullojnë këtë fushë, Parimeve të përgjithshme të FIDIC-ut, Direktivave të BE-es dhe 

praktikave të mira gjyqësore 

 

Objektivat e trajnimit 
 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Interpretojnë në mënyrë të drejtë kontratën për ndërtim, përmbajtjen e saj, veçoritë e 

kontratës për ndërtim, të drejtat dhe detyrimet e palëve, përgjegjësitë civile-juridike të 

palëve në këtë raport kontraktues;  

 Identifikojnë termat e përdorura, si dhe dokumentet përcjellëse të natyrës administrative 

apo të natyrës teknike profesionale;  

 Njohin praktikat e mira gjyqësore; 

 Vlerësojnë dhe zbërthejnë në mënyrë profesionale të gjitha faktet që kanë rëndësi 

vendimtare në kontestet me kontrata të ndërtimit, si parakushte për marrjen e vendime të 

drejta dhe të ligjshme si dhe  

 Aplikojnë në mënyrë profesionale legjislacionin, aktet nënligjore dhe aktet e tjera nga fusha 

e ndërtimtarisë, që janë të aplikueshme në gjykimin e kontesteve të kësaj natyre. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

  

 Aspektet e përgjithshme të Kontratës për ndërtim në Kosovë dhe në vendet e tjera; 

 Efektet juridike të Kontratës për Ndërtimit; 

 Përgjegjësia civile-juridike në Kontratën e ndërtimit; 

 Shuarja e Kontratës për ndërtimin dhe Përgjegjësia për të metat në punime 

 Kontrata Publike e Ndërtimit; 

 Praktika gjyqësore në kontestet që rrjedhin nga kontrata për ndërtim. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Gjatë këtij trajnimi do të përdoren metoda të kombinuara të shpjegimit, duke përfshirë shpjegime 

teorike dhe praktike, të përcjella me shembuj praktik, në mënyrë që secili nga pjesëmarrësit të jetë 

aktiv gjatë gjithë kohës së trajnimit, që të arrihen në tërësi objektivat e këtij trajnimi. 

 

Nga pjesëmarrësit pritet që të jenë aktiv gjatë gjithë trajnimit me qëllimin që të sqarohen të gjitha 

çështjet kyçe dhe të jenë në gjendje që të njëjtat t’i zbatojnë me sukses gjatë punës së tyre në 

praktikë. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Gjyqtarët e Departamentit ekonomik/ Gjykatës Ekonomike si dhe bashkëpunëtorët profesional. 

Trajnimi do të zgjasë tri (3) ditë. 
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4.3 Zbatimi i të Drejtave Pronësore Intelektuale, markat tregtare dhe patenat   

 
E drejta e pronës intelektuale në përgjithësi dhe ajo e markave tregtare dhe patentave në veçanti 

(të gjitha së bashku referuar si pronësi intelektuale apo PI) është fushë e së drejtës relativisht e re 

në Kosovë. Ligjet e para të cilat kanë rregulluar këtë lëmi janë aprovuar rreth vitit 2006 dhe prej 

asaj periudhe janë ndryshuar disa herë. Ndryshimet e ligjeve në këtë lëmi janë paraparë edhe në 

planin legjislativ të Qeverisë së Republikës së Kosovës për vitin 2021. Këto ndryshime padyshim 

se ndikojnë në zbatimin jo të duhur të këtyre ligjeve meqë merr kohë që organet vendimarrëse të 

familjarizohen me risitë të cilat mund të i sjellin ndryshimet e aprovuara.  

 

Në këtë vësthtrim, institutet apo konceptet e kësaj lëmie me te cilat ballafaqohet sistemi gjyqësor 

janë shumë specifike dhe aspak të ngjajshme me ato të cilat është ballafaquar sistemi gjyqësor 

tradicionalisht. Prandaj, vendimet gjyqësore mund të mos jenë të një niveli të duhur si për nga 

aspekti procedural ashtu edhe përmbajtësor gjë që zvoglon besimin e komunitetit të biznesit tek 

gjyqësori. Për këtë arsye, trajnimet e vazhdueshme dhe përditësimi i njohurive në këtë lëmi është 

jashtëzakonisht i rëndësishëm për një gjyqësor të efektshëm. 

 

Objektivat e trajnimit  

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Njohin institutet kryesore të të drejtave të PI, markave tregtare e treguesve gjeografik, si 

dhe patentave e dizajneve industriale, si dhe njohin dallimet midis këtyre instituteve;  

 Aplikojnë parimet e së drejtës së PI dhe praktikat e mira në zgjidhjen mosmarrëveshjet që 

lidhen me të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta; 

 Aplikojnë parimet e së drejtës së PI dhe praktikat e mira në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 

për marka tregtare dhe treguesit gjeografik si dhe në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për 

patenta dhe dizajnit industrial. 

Përmbajtja     
 

 Të drejtat e PI – mbrojtja dhe zbatimi i të drejtave të autorit dhe të drejtat e përafërta; 

 Mbrojtja dhe zbatimi i të drejtave nga markat tregtare dhe treguesit gjeografik; 

 Mbrojtja dhe zbatimi i të drejtave nga patentat dhe dizajni industrial; 

 Mjetet juridike për zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale. 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Në këtë trajnim do të aplikohet metodologji interaktive e të mësuarit përmes ligjëratave, 

ushtrimeve dhe diskutimeve si dhe përmes rasteve konkrete nga praktika gjyqësore për mënyrën e 

vendosjes meritore për rastet konkrete.  

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 
 

Gjyqtarët e Departamentit ekonomik/ Gjykatës Ekonomike. Gjyqtarët nga Departamenti i 

Administrativ; Divizioni për Çështje Penale, Prokurorët, Zyrtarët Policorë nga Departamenti i 

Krimeve Ekonomike të Policisë së Kosovës dhe Sektori i Krimeve Kibernetike.  

Trajnimi do të zgjasë dy (2) ditë.  
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4.4 Implikimet në praktikë të Ligjit për Shoqëritë Tregtare 

 

Trajnimi do të fokusohet në shpjegimin e të gjitha shoqërive tregtare që mund të themelohen në 

Kosovë në bazë të Ligjit për Shoqëritë Tregtare dhe aktivitetet ekonomike që mund të ushtrojnë 

në përputhje me kodet e aktiviteteve. Po ashtu në përgjegjësitë dhe kompetencat e ARBK-së në 

aspeketet si kapitali themeltar, aksionet preferenciale, aksionet e zakonshme, dokumentet e 

themelimit, ruajtja e tyre, shpërndarja e disidentes etj si dhe të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësit 

që lindin nga Ligji për Shoqëritë Tregtare. 

 

Objektivat e trajnimit 

  

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Listojnë shoqëritë e ndryshme tregtare; 

 Përshkruajnë formën e organizimit të shoqërive tregtare dhe strukturat e tyre pronësore; 

 Dallojnë të drejtat dhe detyrimeve të aksionarëve, përfaqësuesve të autorizuar, pronarëve, 

drejtorëve, menaxherëve, dhe palëve të treta në lidhje me shoqëritë tregtare; 

 Përshkruajnë dhe diskutojnë mosmarrëveshjet (problemet) që lindin deri tek rastet 

gjyqësore. 

 

Përmbajtja 

 

 Llojet e Shoqërive Tregtare – Funksionet dhe Kompetencat e ARBK-së; 

 Natyra e Organizimit të Shoqërive Tregtare dhe Struktura Pronësore; 

 Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë. 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Në këtë trajnim do të aplikohet metodologji interaktive e të mësuarit përmes ligjëratave, 

ushtrimeve dhe diskutimeve si dhe përmes rasteve konkrete nga praktika gjyqësore për mënyrën e 

vendosjes meritore për rastet konkrete. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 
 

Gjyqtarët e Departamentit ekonomik/ Gjykatës Ekonomike si dhe bashkëpunëtorët profesional. 

Trajnimi do të zgjasë një (1) ditë. 
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4.5 Kuptimi i industrisë bankare, sigurimeve dhe institucioneve financiare 

 

Trajnimi do të fokusohet në sqarimet e hollësishme rreth institucioneve financiare në Kosovë dhe 

legjislacionit që rregullon këtë industri. Gjithashtu qeverisjen korporative të intitucioneve 

financiare me theks të veçantë të Bankave dhe Kompanive të Sigurimeve. Kjo për shkak se ka 

pak raste kur ka një strukturë të tillë qeverisëse si Bankat dhe Kompanitë e Sigurimeve.  

 

Objektivat e trajnimit 

  

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Identifikojnë specifikat e kontratës së kredisë dhe depozitave; 

 Njohin përkufizimin e kontratës për kredinë, formën dhe elementet e kësaj kontrate, me 

klauzolat me të rëndesishme të kontratës për kredinë;  

 Njohin përkufizimin e kamatës, me formën e llogaritjes se kamatës  

 Njohin klauzolat me të rëndësishme në lidhje me kamatëvonesën dhe shpërblimin e dëmit 

në rast të vonesës në kryerjen e obligimeve;  

 Kuptojnë mënyrën e përllogaritjes së kamatës kontraktore dhe mënyrën e përllogaritjes së 

kamatëvonesës, sipas praktikave të bankave në Kosovë - Rregullave të Bankës Qendrore 

të Republikës së Kosovës; 

 Specifikat e Kompensimit i dëmit nga autopërgjegjësia dhe sigurimi vullnetarë; 

 Regresimin e dëmit. 

 

Përmbajtja 

 

 Industria financiare në Kosovë ; 

 Qeverisja korporative e institucioneve financiare dhe Struktura e Kapitalit; 

 Sistemi bankar; 

 Sektori i sigurimeve; 

 Institucionet mikrofinanciare. 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Në këtë trajnim do të aplikohet metodologji interaktive e të mësuarit përmes ligjëratave, 

ushtrimeve dhe diskutimeve si dhe përmes rasteve konkrete nga praktika gjyqësore për mënyrën e 

vendosjes meritore për rastet konkrete. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 
 

Gjyqtarët e Departamentit ekonomik/ Gjykatës Ekonomike si dhe bashkëpunëtorët profesional. 

Trajnimi do të zgjasë një (1) ditë. 
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4.6 Përmbledhje e specifikave të industrisë së TIK-ut licencimit dhe të drejtave të 

pronësisë 

 

Trajnimi do të fokusohet në sqarimet e hollësishme rreth teknologjisë dhe impakti i saj në sistemin 

e drejtësisë veçanërisht në fushën e të drejtës elektronike komerciale si përgjegjësia ligjore, 

ndërmjetësuesit e shërbimeve, kontratat dixhitale etj dhe në këtë vështrim do të ofrohen praktikat 

më të mira në zgjidhjen e këtyre çështjeve. 

 

Objektivat e trajnimit 

  

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 Çmojnë më mirë vlerën që teknologjia krijon si dhe ndikimet e saj në fushën ligjore; 

 Krahasojnë teoritë e ndryshme dhe praktikat e mira që lidhen me ICT Law; 

 Interpretojnë legjislacionet, politikat dhe praktikat e mira rajonale dhe globale nga shtete 

apo organizata të ndryshme dhe të mund ti përdorin këto njohuri sa më mirë për të zgjidhur 

rastet në Kosovë; 

 Identifikojë akteret përgjegjës dhe institucionet globale që mund të ndihmojnë në hetimin 

dhe identifikimin e aktereve përgjegjës;  

 Njohin problematikat specifike në TIK si: përgjegjësia ligjore; pronësia; licencimi, 

privatësia etj. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Baza e TI dhe e drejta elektronike komerciale; 

 Teknologjia e informacionit dhe komunikacionit; 

 Sfidat ligjore dhe etike që paraqet TIK; 

 Rregullimi i TIK; 

 Ushtrime; 

 Komerci elektronik; 

 Transaksionet elektronike; 

 Mbrojtja e të dhënave personale; 

 Dallimi mes Privatësisë dhe të Dhënave; 

 Rregullimi i Mbrojtjes së të Dhënave; 

 Analiza e Ligjeve Relevante; 

 Sfidat Ligjore; 

 Të drejtat e autorit online, sfidat ligjore, rregullimi online, domenet dhe licencimi i 

pronësisë intelektuale. 

Metodologjia e trajnimit 

 

Në këtë trajnim do të aplikohet metodologji interaktive e të mësuarit përmes ligjëratave, 

ushtrimeve dhe diskutimeve si dhe përmes rasteve konkrete nga praktika gjyqësore për mënyrën e 

vendosjes meritore për rastet konkrete. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët e Departamentit ekonomik/ Gjykatës Ekonomike si dhe bashkëpunëtorët profesional. 

Trajnimi do të zgjasë tri (3) ditë. 
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4.7 Procedura e falimentimit 

 

Ligji i ri për falimentimin përbën ligj gjithëpërfshirës mbi falimentimin dhe josolvencën, i cili i 

pasqyron praktikat më të mira ndërkombëtare, por përmban shumë institute dhe specifika tjera të 

cilat pothuajse ishin të panjohura në sistemin tonë juridik. Prandaj, trajnimi ka për qëllim ngritjen 

e kapaciteteve profesionale të gjyqtarëve komercial në fushën specifike të falimentimit me qëllim 

të krijimit të një praktikë gjyqësore të avancuar dhe në përputhje me praktikat më të mira 

ndërkombëtare. 

 

Objektivat e trajnimit 

  

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Shpjegojnë institutet kryesore të ligjit për Falimentimin dhe fushëveprimin e tij;  

 Shpjegojnë pasojat e hapjes së rastit te falimentimit; 

 Zhvillojnë procedurën e falimentimit  dhe të aplikojnë specifikat e saj; 

 Vlerësojnë kërkesat e kreditorëve, rregullsinë e paraqitjes, afatet dhe prioritetin e 

kërkesave; 

 Vlerësojnë kushtet ligjore dhe të mbikëqyrin procedurën e ri-organizimit apo likudimit të 

shoqërive tregtare; 

 Të aplikojnë dispozitat ndërkufitare. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Kuptimi i falimentimit; 

 Dispozitat e përgjithshme të Ligjit për faleminetimin; 

 Procedurat e përshpejtuara (NMV dhe para-pakot); 

 Fillimi dhe hapja e rasteve; 

 Pasojat e hapjes së rasteve; 

 Kërkesat e kreditorëve; 

 Riorganizimi; 

 Likuidimi; 

 Lirimi individual dhe mbyllja e rastit; 

 Dispozitat ndërkufitare. 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Në këtë trajnim do të aplikohet metodologji interaktive e të mësuarit përmes ligjëratave, 

ushtrimeve dhe diskutimeve si dhe përmes rasteve konkrete nga praktika gjyqësore për mënyrën e 

vendosjes meritore për rastet konkrete. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 
 

Gjyqtarët e Departamentit ekonomik/ Gjykatës Ekonomike, bashkëpunëtorët profesional si dhe 

prokurorët për krime ekonomike. Trajnimi do të zgjasë një (1) ditë 
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4.8 Procedura përmbarimore-lejimi i përmbarimit 

 

Vonesat e mëdha në përmbarimin e aktgjykimeve civile si dhe vonesat në vendosjen për mjetet 

juridike  ndaj vendimeve të Përmbaruesve privat,  në gjykatat në Kosovë dëmtojnë rëndë të drejtën 

për gjykim korrekt brenda kohës se arsyeshme duke dëmtuar në përgjithësi sundimin e ligjit.  

Prandaj, trajnimi do të fokusohet në rritjen e kapaciteteve në gjyqësor për trajtimin e rasteve në 

mënyrë efektive dhe meritore përmes ofrimit të njohurive më të thelluara se çka duhet te përmbajë 

propozimi për përmbarim, procedurën e shqyrtimit te propozimit, procedurën e caktimit të 

përmbarimit, përmbajtjen e aktvendimit për përmbarim dhe urdhrit për përmbarim. Gjithashtu 

shpjegime lidhur me mjetet juridike në procedurën përmbarimore, prapësimin dhe ankesën. 

 

 

Objektivat e trajnimit 

  

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Identifikojnë bazat juridike për caktimin e përmbarimit; 

 Shpjegojnë kriteret ligjore për lejimin e përmbarimit. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Procedura e përmbarimit, baza ligjore dhe mjetet juridike; 

 Propozimi për përmbarim; 

 Bazat juridike për caktimin e përmbarimit (Titujt ekzekutiv); 

 Dokumentet përmbaruese dhe dokumentet e besueshme; 

 Përmbarimi për pjesën e pasurisë së debitorit në shoqërinë tregtare;  

 Përmbarimi mbi letrat me vlerë; 

 Sekuestrimi i letrave me vlerë; 

 Vlerësimi dhe shitja e letrave të sekuestruara me vlerë; 

 Prapësimi, shkaqet, vendosja, paraqitja nga personi i tretë; 

 Vendimet e gjykatës lidhur me prapësimin e personit të tretë; 

 Ankesa; 

 Mjetet e goditjes së jashtëzakonshme; 

 Raste studimi. 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Në këtë trajnim do të aplikohet metodologji interaktive e të mësuarit përmes ligjëratave, 

ushtrimeve dhe diskutimeve si dhe përmes rasteve konkrete nga praktika gjyqësore për mënyrën e 

vendosjes meritore për rastet konkrete. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 
 

Gjyqtarët e Departamentit ekonomik/ Gjykatës Ekonomike si dhe bashkpunëtorët profesional 

dhe përmbaruesit privat. Trajnimi do të zgjasë një (1) ditë 
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4.9 Zbatimi dhe specifikat e instrumenteve ndërkombëtare, Direktivave dhe 

Rregulloreve të UE-së mbi çështjet komerciale dhe doganore 

 

Trajnimi do të fokusohet në trajtimin e rregullave kryesore të së drejtës ndërkombëtare private të 

cilat mundësojnë gjykimin e kontesteve me element të huaj. Përmes këtij trajnimi gjyqtarët do të 

njoftohen me kompetencën e gjykatës në rastet kur njëra nga palët është e huaj, apo kur rasti ka 

çfarëdo elementi tjetër që e lidhë atë me një shtet tjetër. Gjithashtu, pjesëmarrësit do të njoftohen 

me rrugët e përcaktimit të së drejtës kompetente, dhe mënyra se si të zbatohet e drejta e huaj kur 

ajo del të jetë kompetente për kontestin në fjalë. 

 

Objektivat e trajnimit 

  

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Zgjidhin kontestet komerciale me element të huaj;  

 Përshkruajnë kufijtë e fushëveprimit territorial edhe substancial të secilit instrument të 

trajtuar gjatë kursit;  

 Diskutojnë mbi elementet kyçe të përmbajtjes së instrumenteve të diskutuara gjatë kursit; 

 Identifikojnë instrumentet kryesore të UE-së dhe instrumentet tjera ndërkombëtare të cilat 

rregullojnë çështjet komerciale, fiskale dhe doganore; 

 Zbatojnë Konventën për Shitjen Ndërkombëtare të Mallërave (KShNM) në praktikë; 

 Përshkruajnë sfidat kryesore në zbatimin e instrumenteve të prezantuara gjatë kursit;  

 Identifikojnë elementet e huaja në kontestet e tyre dhe të vlerësojnë relevancën e tyre në 

përcaktimin e kompetencës së Gjykatës Komerciale dhe në përcaktimin e së drejtës 

kompetente. 

 

Përmbajtja 

 

 Kontestet komerciale me element të huaj; 

 Konventa e OKB_së për shitjen ndërkombëtare të mallrave; 

 Zbatimi dhe specifikat e Direktivave dhe Rregulloreve të UE-së mbi çështjet komerciale, 

fiskale dhe doganore.  

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Në këtë trajnim do të aplikohet metodologji interaktive e të mësuarit përmes ligjëratave, 

ushtrimeve dhe diskutimeve si dhe përmes rasteve konkrete nga praktika gjyqësore për mënyrën e 

vendosjes meritore për rastet konkrete. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 
 

Gjyqtarët e Departamentit ekonomik/ Gjykatës Ekonomike si dhe bashkpunëtorët profesional. 

Trajnimi do të zgjasë dy (2) ditë 
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Trajnimet nga lëmia administrative 
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5. Trajnimet nga lëmia administrative 

 

5.1 Procedura gjyqësore me rastin e gjykimit me merita në procedurën konfliktit 

administrativ 

 

Në procedimin e këtyre rasteve në gjykata paraqiten dilema të ndryshme profesionale, procedurale 

dhe materiale përkitazi me vendosjen e këtyre lëndëve. Me këtë trajnim synohet ofrimi i zgjidhjeve 

praktike të bazuara në ligj të cilat do të lehtësonin punën e gjyqtarëve dhe në instancë të fundit do 

të ndikonin në reduktimin e përgjithshëm të numrit të lëndëve. Trajnimi do të fokusohet në 

procedurën e inicimit të konfliktit administrativ dhe si zhvillohet ajo në gjykatën kompetente ndaj 

vendimeve të organeve të administratës publike dhe organeve të qeverisjes në Kosovë. 

 

Në këtë trajnim dilemat dhe pyetjet do të adresohen përmes shpjegimit të pjesshëm teorik, duke u 

bazuar në raste praktike si dhe duke përdorur shembuj konkret të cilat paraqiten në procedurat 

gjyqësore gjatë vendosjes së lëndëve konkrete. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:  

 

 Interpretojnë dispozitat ligjore për procedurën e konfliktit administrativ; 

 Zbërthejnë objektin e konfliktit administrativ; 

 Njohin specifikat e seancës së shqyrtimit kryesor; 

 Njohin rolin dhe rëndësinë e vendimeve të Departamentit për Çështje Administrative të 

Gjykatës Themelore; 

 Zbatojnë drejtë dispozitat e procedurës së konfliktit administrativ veçmas procedurës sipas 

mjeteve juridike. 

 
Përmbajtja e trajnimit 

 

 Procedura e provave; 

 Vlerësimi i propozimeve për ekspertizë nga palët ndërgjygjëse; 

 Caktimi i ekspertizave sipas detyrës zyrtare. 

 
Metodologjia e trajnimit  

 

Dilemat dhe çështjet e ngritura gjatë trajnimit do të adresohen  përmes shpjegimit të pjesshëm 

teorik, duke u bazuar në raste dhe shembuj konkret. Përmes ushtrimeve, diskutimeve dhe 

shembujve praktik mbi parimet dhe rregullat kryesore të Ligjit për konfliktet administrative, Puna 

në grupe - ndarja paraprake e detyrave; raste praktike dhe diskutimi i tyre me pjesëmarrës. 
 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Gjyqtarët e Departamentit për Çështje Administrative të Gjykatës Themelore të Prishtinës dhe 

gjyqtarët e Departamentit për Çështje Administrative të Gjykatës së Apelit, si dhe bashkëpunëtorët 

profesional të këtyre gjykatave. Trajnim do të zgjatë një (1) ditë. 
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5.2 E Drejta e Azilit sipas legjislacionit vendor dhe atij ndërkombëtarë 

 

Zbatimi i kësaj të drejte paraqet sfidë të madhe për sistemin gjyqësorë në ditët e sotme, duke 

potencuar se është praktikë e re në gjykata andaj edhe gjykimi i këtyre rasteve kanë një ndjeshmëri 

të madhe. Gjithashtu ndjeshmëria ka të bëj me afatet dhe kohën si dhe aplikimin e dispozitave 

ligjore nacionale dhe akteve ndërkombëtare të kësaj fushe.  . 

 

Nga ky trajnim do të dilet me rekomandime të qarta lidhur me procedurën administrative dhe 

procedurën gjyqësore që do të zhvillohet lidhur me këto çështje, si dhe me njohuri të reja adekuate 

për gjyqtarët në rastet e marrjes së vendimeve lidhur me çështjet e azilit. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Njohin rolin dhe identifikojnë karakteristikat e Ligjit për Azilin të Kosovës; 

 Njohin rëndësinë e Konventës për të drejtat e refugjatëve dhe personave pa shtetësi dhe 

parimet e saj; 

 Zbatojnë drejtë dispozitat e Ligjit për Azilin të Kosovës me rastin e vendosjes në çështjet 

për azilin si dhe të njihen me vendime relevante nga praktika gjyqësore kosovare, 

regjionale dhe Evropë. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Roli dhe zbatimi i dispozitave të Ligjit për Azilin i Kosovës; 

 Parimet e Konventës së vitit 1954 në lidhje me statusin e personave pa shtetësi dhe 

konventës së vitit  1961 për zvogëlimin e pa shtetësisë; 

 Udhëzuesi për praktikën gjyqësore të Konventës Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut – 

Emigracioni – Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut - azhurnuar më 31 gusht 2022; 

 Shqyrtimi i praktikës gjyqësore të deritashme lidhur me vendimet gjyqësore mbi paditë për 

njohjen e të drejtës së shtetësisë dhe regjistrimit të mëvonshëm, si dhe krahasimi me rastet 

e Gjykatës së Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

 
Metodologjia e trajnimit  

 

Trajnimi është projektuar që të përbëhet nga pjesa teorike dhe prezantimi i shembujve praktikë 

mbi parimet dhe rregullat kryesore të së drejtës ndërkombëtare dhe të brendshme, si dhe diskutime 

rreth mënyrave për të sjellë vendime të bazuara në merita për çështjet aktuale, gjyqtarët për t'u 

marrë me ankesat në shkallë të ndryshme dhe duke vendosur në bazë të bazueshmërisë së rastit.  

 
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët e departamentit administrativ të Gjykatës Themelore në Prishtinë, gjyqtarët e 

departamentit administrativ të Gjykatës së Apelit, zyrtarët e MPB- Departamenti për shtetësi, azil 

dhe migrim. Trajnim do të zgjatë tre (3) ditë.  
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5.3 Legjislacioni vendor lidhur me statusin e të huajve dhe atij ndërkombëtarë 

 

Trajtimi i kësaj teme është me rendësi të madhe nga shkaku se në gjykata, këto çështje janë ndër 

çështjet më të ndejshme sikurse edhe për organin shtetërorë. Ndjeshmëria e tyre është ngase janë 

të natyrës që kanë të bëjnë me të drejta personale elementare të qëndrimit në një shtet të huaj, andaj 

si praktik e re në gjyqësor lidhur me këtë raste është nëse e nevojshme përgatitja  e gjyqtarëve dhe 

marrja e rekomandimeve dhe qëndrimeve lidhur me vendosjen e këtyre rasteve. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Identifikojnë karakteristikat e legjislacionit vendor që kanë të bëjnë me statusin e të huajve; 

 Krahasojnë kornizën ligjore vendore me atë ndërkombëtare që ka të bëjë me statusin e të 

huajve; 

 Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore në fuqi në rastet përkatëse. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Korniza ligjore vendore; 

 Korniza ligjore ndërkombëtare; 

 Praktika gjyqësore. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Trajnimi është projektuar që të përbëhet nga pjesa teorike dhe prezantimi i shembujve praktikë 

mbi parimet dhe rregullat kryesore të së drejtës ndërkombëtare dhe të brendshme, si dhe diskutime 

rreth mënyrave për të sjellë vendime të bazuara në merita për çështjet aktuale, gjyqtarët për t'u 

marrë me ankesat në shkallë të ndryshme dhe duke vendosur në bazë të bazueshmërisë së rastit.  

 
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët e departamentit administrativ të Gjykatës Themelore në Prishtinë, gjyqtarët e 

departamentit administrativ të Gjykatës së Apelit, zyrtarët e MPB- Departamenti për shtetësi, azil 

dhe migrim. Trajnim do të zgjatë tre (3) ditë.  
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5.4 Shtetësia dhe statusi i personave pa shtetësi-sipas legjislacionit vendor dhe 

ndërkombëtarë  

 

Lëndët e kësaj natyre janë sfiduese për gjyqtarët meqë është praktikë e re. Prandaj synohet të 

trajtohet kjo tematikë me qëllim që gjyqtarët që kanë juridiksion në çështjet përkatëse të marrin 

njohuri më të detajuara për të sjellë vendime të bazuara në merita.  

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Identifikojnë karakteristikat e legjislacionit vendor që kanë të bëjnë me statusin e 

personave pa shtetësi; 

 Krahasojnë kornizën ligjore vendore me atë ndërkombëtare që ka të bëjë me statusin e 

personave pa shtetësi; 

 Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore në fuqi në rastet përkatëse. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 E drejta e shtetësisë dhe personat pa shtetësi sipas legjislacionit vendor dhe atij 

ndërkombëtarë; 

 Ligji për shtetësinë i Kosovë; 

 Procedura për mbrojtjen e personave pa shtetësi; 

 Praktika gjyqësore. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Trajnimi është projektuar që të përbëhet nga pjesa teorike dhe prezantimi i shembujve praktikë 

mbi parimet dhe rregullat kryesore të së drejtës ndërkombëtare dhe të brendshme, si dhe diskutime 

rreth mënyrave për të sjellë vendime të bazuara në merita për çështjet aktuale, gjyqtarët për t'u 

marrë me ankesat në shkallë të ndryshme dhe duke vendosur në bazë të besueshmërisë së rastit.  

 
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët e departamentit administrativ të Gjykatës Themelore në Prishtinë, gjyqtarët e 

departamentit administrativ të Gjykatës së Apelit, zyrtarët e MPB- Departamenti për shtetësi, azil 

dhe migrim. Trajnim do të zgjatë tre (3) ditë.  
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5.5 Kontestet e punës lidhur me statusin e nëpunësve civil sipas Ligjit për zyrtarët 

publik 

 

Trajnimi synon të ndikoj pozitivisht në vlerësimin e kërkesave, si në procedurën administrative 

ashtu edhe në procedurën gjyqësore. Gjithashtu dhe arritja e gjykimit të drejtë në kohë të 

arsyeshme lidhur me këto raste. Zgjidha e këtyre rasteve paraqet sfidë të madhe për sistemin 

gjyqësorë në ditët e sotme pasi që për një afat te caktuar Gjykata Kushtetuese e ka ndaluar 

aplikimin e disa dispozitave të Ligjit për Zyrtarët Publik, prandaj me fillimin e aplikimit edhe të 

këtyre dispozitave ligjore është vlerësuar si e domosdoshme për trajtim.  

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Njohin të drejtat e nëpunësve civil sipas Ligjit për zyrtarët publik 

 Dallojnë kategoritë e nëpunësve civil që gjykohen në procedurën e konfliktit administrativ 

dhe ata që gjykohen në procedurën kontestimore sipas Ligjit për zyrtarët publik si dhe 

 Zbatojnë drejtë në praktikë dispozitat ligjore në fuqi në rastet përkatëse 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 E drejta e nëpunësve civil dhe dallimet në mes tyre; 

 Kategoritë e nëpunësve që gjykohen në procedurë kontestimore; 

 Kategoritë e nëpunësve që gjykohen në procedurën e konfliktit administrativ; 

 Shqyrtimi i praktikës gjyqësore të deritanishme lidhur me vendimet gjyqësore mbi paditë 

për njohjen e të drejtës së nëpunësve publik. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Trajnimi është projektuar që të përbëhet nga pjesa teorike dhe prezantimi i shembujve praktikë 

mbi parimet dhe rregullat kryesore të së drejtës se maredhenjes se punës lidhur me nëpunësit civi 

dhe zyrtarëve publik gjithnjë sipas Ligjit ne fuqi, si dhe diskutime rreth mënyrave për të sjellë 

vendime të bazuara në merita për çështjet aktuale, gjyqtarët për t'u marrë me ankesat në shkallë të 

ndryshme dhe duke vendosur në bazë të bazueshmërisë së rastit.  

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët e departamentit administrativ të Gjykatës Themelore në Prishtinë, gjyqtarët e 

departamentit administrativ të Gjykatës së Apelit, si dhe bashkëpunëtorët profesional. Trajnim do 

të zgjatë dy (2) ditë. 
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5.6 Procedura dhe zbatimi i Ligjit për regjistrimin civil në Kosovë 

 
Trajnimi ka për synim trajtimin e koncepteve themelore të Ligjit për regjistrimin civil të Kosovës si dhe 

zbatimit të tij në praktikën gjyqësore.  Në këtë trajnim të gjitha dilemat dhe çështjet tematike do të 

shpjegohen përmes shpjegimeve të pjesshme teorike, shembujve nga praktika administrative-shtetërore e 

organeve dhe nga praktika gjyqësore.  

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Njohin dispozitat ligjore për lejueshmërinë e ndryshimit të dhënave në Librin e gjendjes 

civile; 

 Interpretojnë dispozitat ligjore për regjistrimin civil në Kosovë si dhe,  

 Njohin specifikat kryesore të procedurës sëe konfliktit administrativ lidhur me këto çështje. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Zbatimi i dispozitave ligjore për regjistrimin civil në Kosovë; 

 Rastet kur lejohet ndryshimi i të dhënave në Librin e gjendjes civile; 

 Procedura e ndryshimit te dhënave personale ne librin e gjendjes civile para organit 

administrativ; 
 Procedura gjyqësore lidhur me këto çështje ne procedurën e konfliktit administrativ. 

 

Metodologjia e trajnimit 

  

Trajnimi është projektuar që të përbëhet nga pjesa teorike dhe prezantimi i shembujve praktikë 

mbi parimet dhe rregullat kryesore të së drejtës se regjistrimit civil ne Kosove,  si dhe diskutime 

rreth mënyrave për të sjellë vendime të bazuara në merita për çështjet aktuale,  dhe duke vendosur 

në bazë të bazueshmërisë së rastit.  
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët e departamentit administrativ në tri instancat, zyrtarët e Ministrisë, dy organet shkalla e parë 

dhe e dytë. Trajnim do të zgjatë një (1) ditë. 
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5.7 Trajnim për praktikën gjyqësore në çështje administrative 

 

Trajnimi ka për synim trajtimin e çështjeve aktuale nga praktika gjyqësore qoftë materiale ashtu 

edhe procedurale për harmonizimin dhe unifikimin e mendimeve që ka të bëjnë me lëndë nga 

gjyqësia administrative. Vëmendje të veçantë do ti kushtohet dilemave ose paqartësive gjatë 

procedurës të cilat po ndikojnë në zgjidhje të ndryshme ligjore për çështjen e njëjtë.  

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Evitojnë dilemat që janë paraqitur në praktikën gjyqësore të departamentit administrativ të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë; 

 Sqarojnë dhe evitojnë dilemat që janë paraqitur në praktikën gjyqësore të departamentit 

administrativ të Gjykatës së Apelit; 

 Njohin praktiken gjyqësore aktuale të Gjykatës Supreme të Kosovës dhe qëndrimet parimore 

të saj; 

 Unifikojnë mendimet lidhur me zbatimin e LPPA-së dhe LKA-së; 

 Në fund të tryezës do të finalizohet një raport për çështjet e diskutuara dhe për mendimet dhe 

qëndrimet e marra. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Çështjet dhe dilemat që janë paraqitur në praktikën gjyqësore të departamentit administrativ 

të Gjykatës Themelore në Prishtinë; 

 Çështjet dhe dilemat që janë paraqitur në praktikën gjyqësore të departamentit administrativ 

të Gjykatës së Apelit; 

 Praktika gjyqësore aktuale e Gjykatës Supreme të Kosovës dhe qëndrimet parimore të saj; 

 Mendimet e ndryshme lidhur me zbatimin e LPPA-së dhe LKA-së; 

 Qëndrimet dhe rekomandimet e nxjerra në tryezë.  

 

Metodologjia e trajnimit: tryezë  

 

Dilemat dhe çështjet e ngritura gjatë trajnimit do të adresohen  përmes shpjegimit të pjesshëm teorik, duke 

u bazuar në raste dhe shembuj konkret. Gjithashtu do të ketë diskutime rreth mënyrave për të sjellë 

vendime të bazuara,  te qarta dhe ndalimi i praktikave te ndryshme lidhur me çështjet e njëjta.  
 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët e Departamentit për Çështje Administrative të Gjykatës Themelore të Prishtinës Apelit si dhe  

Supremes. Këshilltarët Profesional të Departamentit për Çështje Administrativ – Divizioni Fiskal dhe 

Departamenteve Ekonomike. Trajnimi do të zgjatë tre (3) ditë. 
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          Trajnimet nga lëmia e kundërvajtjes 
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6. Kundërvajtje 

 

6.1 Hartimi dhe arsyetimi i vendimeve gjyqësore në procedurën kundërvajtëse 

 

Shkrimi dhe arsyetimi ligjor ka për qëllim të ndihmoj gjyqtarët dhe prokurorët në ngritjen e 

aftësive analitike dhe shkathtësive për të shkruar në mënyrë efektive me rastin e hartimit të akteve 

dhe vendimeve gjyqësore. Kualiteti i vendimeve gjyqësore kryesisht varet nga kualiteti i 

arsyetimit. Arsyetimi i vendimeve jo vetëm se ju mundëson palëve që lehtësisht ti kuptojnë dhe 

pranojnë vendimet, por para së gjithash paraqet mbrojtje nga arbitrariteti. Në rend të parë, 

arsyetimi i obligon gjyqtarët të përgjigjen në pretendimet e palëve, ti paraqesin qëndrimet të cilat 

justifikojnë vendimin dhe e bëjnë të ligjshëm, i mundësojnë shoqërisë të kuptoj funksionimin e 

sistemit gjyqësor. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje  të: 

 

 Hartojnë drejt dispozitivin dhe arsyetimin ligjor të tij;  

 Identifikojnë llojet e aktgjykimeve, dhe mënyrën e arsyetimit të tyre; 

 Hartojnë vendimet gjyqësore sipas standardeve më të larta.  

 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Parimet e shkrimit të mirë ligjor; 

 Kërkesat ligjore për përmbajtjen e arsyetimit të vendimeve gjyqësore. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Paraqitja e materialit përmes PowerPoint, biseda interaktive, shembuj nga praktika gjyqësore, rast 

hipotetik, pyetje përgjigje përmes të cilave do të ndikohet në unifikimin e praktikës gjyqësore dhe 

eliminimin e shkeljeve në këtë fushë.  

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja  

 

Gjyqtarët e divizioneve për kundërvajtje në gjykatat themelore. Trajnim do të zgjasë një (1) ditë.  
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6.2 Ligji për Pyjet e Kosovës, Mbrojtjen e Natyrës dhe Mbrojtjen e Ambientit 

 

Duke pas parasysh që jemi dëshmitarë të degradimit të ambientit, dëmtimit të pamëshirshëm të 

pyjeve, të parqeve kombëtare dhe natyrës në përgjithësi, e që krejt kjo reflektohet detyrimisht në 

shëndetin e njeriut dhe në kualitetin e jetës në përgjithësi, është e nevojshme që të trajtohet kjo 

temë, me theks të veçantë në rëndësinë dhe prioritetin që duhet kushtuar kësaj lëmie nga divizionet 

për kundërvajtje. 

 

Përmes këtij trajnimi do të adresohen pyetjet dhe dilemat si: Cilat janë parimet bazë të këtij ligji? 

Cili është organi që inicon procedurën kundërvajtëse? Si zhvillohet procedura kundërvajtëse? Cilat 

janë sanksionet kundërvajtëse? 

 

Këto dhe heshtjet tjera do të adresohen përmes zbërthimit të dispozitave ligjore të Ligjit për Pyjet 

e Kosovës, përmes shembujve praktik, me q rast do të ofrohen alternativa dhe zgjidhje meritore të 

rasteve të kësaj natyre. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit te këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:  

 

 Zbatojnë drejtë dispozitat e Ligjit për Pyjet e Kosovës; 

 Përkufizojnë qartë dhe drejtë kompetencat për kundërvajtjet dhe sanksionet kundërvajtëse 

të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, dhe të Ligjit për Mbrojtjen e Ambientit në raport me 

Gjykatat – Organit Kundërvajtës; 

 Nxjerrin aktgjykime të drejta dhe të bazuara në ligj. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Përkufizimi i vendit publik;  

 Zbatimi i Ligjit për Pyjet e Kosovës, Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës dhe Ligjit për Mbrojtjen 

e Ambientit në procedurën kundërvajtëse; 

 Ndërlidhja e Ligjit për Pyjet e Kosovës me Ligjin për Mbrojtjen e Natyrës dhe Ligjit për 

Mbrojtjen e Ambientit në procedurën kundërvajtëse/ dilemat dhe paqartësitë. 
 

Metodologjia e trajnimit  

 

Paraqitja e materialit përmes PowerPoint, biseda interaktive, shembuj nga praktika gjyqësore, rast 

hipotetik, pyetje përgjigje përmes të cilave do të ndikohet në unifikimin e praktikës gjyqësore dhe 

eliminimin e shkeljeve në këtë fushë.  

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja  

 

Gjyqtarët e divizioneve për kundërvajtje në gjykatat themelore. Trajnim do të zgjasë një (1) ditë.  
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6.3 Personat Juridik si kryes të kundërvajtjes 

 

Personi përgjegjës i personit juridik mund të shpallet përgjegjës dhe mund ti shqiptohet sanksioni 

edhe në rastet kur ai nuk mbanë përgjegjësi për kundërvajtjen konkrete. Në praktikën gjyqësore 

shpesh identifikohet me subjektin afarist si biznes individual dhe Gjykatat e shkallës së parë, në 

disa raste nuk e zhvillojnë në mënyrë të drejtë procedurën kundërvajtëse kur si palë në procedurë 

paraqiten bizneset afariste si persona juridik. 

 

Ku qëndron dallimi në mes të subjektit afarist si person juridik dhe subjektit afarist si biznes 

individual? Në cilat raste nuk mbanë përgjegjësi për kundërvajtje personi përgjegjës i personit 

juridik? Si zhvillohet procedura e kundërvajtjes ndaj subjektit afarist si biznes individual, dhe si 

zhvillohet procedura ndaj subjektit afarist si person juridik? 

 

Programi synon përmes elaborimit të legjislacionit të zbatueshëm që ka të bëjë me statusin juridik 

të subjekteve afariste në procedurën gjyqësore dhe shembujve praktik përkitazi me ndjekjen dhe 

gjykimin e kundërvajtjeve të personit juridik dhe bizneseve individuale dhe diskutimeve 

interaktive të unifikikoj praktikën gjyqësore në këtë fushë. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Përkufizojnë qartë dhe drejtë subjektet afariste si persona juridik dhe personin përgjegjës 

të personit juridik; 

 Zhvillojnë drejtë dhe në mënyrë ligjore procedurën për kundërvajtje ndaj personave juridik 

dhe personave përgjegjës në personin juridik; 

 Zbatojnë dispozitat ligjore në përcaktimin e përgjegjësisë së personit juridik, personit 

përgjegjës në personin juridik, dhe personit fizik. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 

 Mënyra e zhvillimit të procedurës për kundërvajtje ndaj subjektit afarist që e ka cilësinë e 

personit juridik dhe ndaj personit përgjegjës të personit juridik; 

 Përgjegjësia e personit juridik dhe përgjegjësia e personit përgjegjës të personit juridikë; 

 Subjektet afariste si biznese individuale dhe zhvillimi i procedurës ligjore ndaj tyre; 

 Përgjegjësia e personit fizik. 

 

Metodologjia e trajnimit 

  

Elaborimi i legjislacionit të zbatueshëm në procedurën kundërvajtëse lidhur me statusin e 

personave juridik si subjekte afariste, përmes diskutimeve interaktive, shembujve praktik, puna në 

grupe për zgjidhjen e detyrës konkrete-skenar i rasteve, dhe ofrimi i alternativave për paqartësitë 

e paraqitura nga gjyqtarët. 

  

Përfituesit dhe kohëzgjatja  

 

Gjyqtarët e divizioneve për kundërvajtje në Gjykatat e shkallës së parë. Trajnim do të zgjasë një 

(1) ditë. 
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6.4 Aksidentet në trafik 

 

Trendi i aksidenteve në trafik është në rritje dhe si rrjedhojë edhe i rasteve në gjykata. Trajnimi 

synon të trajtojë çështje aktuale nga kjo fushë për të adresuar dilemat që paraqiten në praktikë gjatë 

zbatimit të dispozitave ligjore nga lëmia e komunikacionit.   

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Aplikojnë drejt dispozitat ligjore nga lëmi i trafikut rrugor te kundërvajtjet në 

vazhdimësi;  

 Përkufizojnë qartë dhe drejt dispozitat që kanë të bëjnë me aksidentet në trafik si dhe 

 Zbatojnë drejt dispozitat ligjore në përcaktimin e përgjegjësisë kundërvajtëse për 

kundërvajtjet nga lëmi i trafikut rrugor. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Shpejtësia e palejuar si shkak i aksidentit; 

 Tejkalimi, anashkalimi  dhe përballë-kalimi si shkaktarë të aksidentit; 

 Dispozitave ligjore te rastet e aksidenteve në trafik; 

 Praktika gjyqësore. 

 

Metodologjia e trajnimit 

  

Elaborimi i legjislacionit të zbatueshëm në procedurën kundërvajtëse lidhur me statusin e 

personave juridik si subjekte afariste, përmes diskutimeve interaktive, shembujve praktik, puna 

në grupe për zgjidhjen e detyrës konkrete-skenar i rasteve, dhe ofrimi i alternativave për 

paqartësitë e paraqitura nga gjyqtarët. 

  

Përfituesit dhe kohëzgjatja  

 

Gjyqtarët e divizioneve për kundërvajtje në Gjykatat e shkallës së parë. Trajnim do të zgjasë një 

(1) ditë. 
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        Trajnimet për Dhomën Posaçme të     

                      Gjykatës Supreme 
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7. Dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme 

 

7. 1 Definimi i statusit juridik të shoqërive aksionare- ndërmarrjeve shoqërore 

 

Në kuadër te këtij moduli të trajnimit do të trajtohet hierarkia ligjore e ndërmarrjeve shoqërore 

(pakoja e ligjeve të Ante Markoviqit lidhur me Ndërmarrjet) me të cilat është rregulluar procesi i 

transformimit të Ndërmarrjeve Shoqërore. Nëse ndërmarrja i është nënshtruar transformimit, a do 

të ndikoj transformimi në të drejtat dhe kompetencat ekskluzive të Agjencisë Kosovare të 

Privatizimit (AKP). Më tej do të trajtohet nëse transformimi është bazuar dhe kryer në përputhje 

të plotë me ligjin, si dhe janë përmbushur të gjitha obligimet që ndërlidhen me transformimin, 

qofshin ato që kanë dalur gjatë apo pas transformimit. Gjithashtu do të trajtohet nëse transformimi 

nuk ka qenë diskriminues dhe nuk ka shkelur parimet e Konventës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut.  

 

Vëmendje të veçantë do të kenë edhe rastet nga praktika e Dhomës së Posaçme lidhur me çështjen 

e statusit të disa ndërmarrjeve shoqërorë. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Identifikojnë drejtë se kush mund të konsiderohet Shoqëri aksionare; 

 Kuptojnë se cilat kushte–kriter është dashur të plotësohen që një ndërmarrje shoqërorë të 

transformohet në shoqëri aksionare; 

 Vlerësojnë rastet kur një ndërmarrje shoqërore e ka përfunduar në tërësi transformimin 

konform kushteve dhe ligjeve të kohës; 

 Njohin nëse një transformim i tillë nuk ka pasur qëllime diskriminuese dhe nuk janë shkelur 

parimet e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Zbërthimi i ligjeve të pakos së Ante Markoviqit; 

 Plotësimi apo mos plotësimi i kushteve ligjore për transformimin e ndërmarrjeve nga një 

ndërmarrjeve shoqërore në shoqëri aksionare; 

 Identifikimi i ekzistimit të diskriminimit apo mos diskriminimit gjatë procesit të 

transformimit. 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Diskutime interaktive me pjesëmarrësit në formë të tryezës, raste praktike gjyqësore dhe shtjellimi 

i tyre me PowerPoint. 

 

 
Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Gjyqtarët e Dhomës së Posaçme, gjyqtarët e gjykatave tjera, bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar 

ligjor të gjykatës. Trajnimi do të zgjas dy (2) ditë. 
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          Trajnimet nga drejtësia kushtetuese 
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8. Trajnimet nga drejtësia kushtetuese 
8.1  Praktika aktuale e Gjykatës Kushtetuese sipas kërkesave-ankesave në lëmin 

penale 

 

Synim kryesor i këtij trajnimi është avancimi i njohurive lidhur me praktiken aktuale të Gjykatës 

Kushtetuese të Kosovës sipas kërkesave në lëmin penale. Gjithashtu në këtë trajnim do të trajtohen 

marrëdhëniet midis gjykatave kushtetuese dhe atyre të rregullta, dhe veçanërisht marrëdhënies 

midis gjykatave kushtetuese dhe atyre të larta. Diskutimet në lidhje me marrëdhëniet e këtyre 

organeve në teorinë moderne, si dhe përvojat krahasuese në zbatimin e tyre. Si ndikojnë gjykatat 

kushtetuese të shteteve të rajonit ( e veçmas ajo e Kosovës), gjatë realizimit të funksioneve 

themelore të saja për mbrojtjen e kushtetutshmërisë dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, 

në funksionimin e gjykatave të rregullta dhe cilat janë marrëdhëniet reciproke midis tyre. Tematikë 

tjetër do jetë ndërlidhja e Gjykatës Kushtetuese me pushtetin gjyqësor në Republikën e Kosovës 

veçmas me Gjykatën Supreme, dhe se konstitucionalizimi i i këtij raporti krijon mundësi për 

bashkëpunim reciprok dhe kontroll të përbashkët të këtyre institucioneve. Vëmendje do ti 

kushtohet edhe raportit të lartpërmendur në kontekst të dispozitave kushtetuese dhe kontrollit 

incidental të kushtetutshmërisë në kontekst të zhvillimeve aktuale legjislative dhe praktikës 

gjyqësore. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Zbërthejnë procedurën e lejueshmërisë së kërkesave të natyrës penalo-juridike 

 Njohin veçoritë e praktikës aktuale të Gjykatës Kushtetuese sipas kërkesave në lëmin 

penale; 

 Njohin raportin e Gjykatës Kushtetuese me Gjykatën Supreme dhe me gjykatat e rregullta. 

 Mësojnë dhe zbatojnë institutin e kontrollit incidental të kushtetutshmërisë. 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Procedura e lejueshmërisë së kërkesave të natyrës penalo juridike; 

 Veçoritë e praktikës aktuale të Gjykatës Kushtetuese sipas kërkesave në lëmine penale; 

 Raporti i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës me Gjykatën Supreme dhe gjykatat e rregullta 

në nivel ndërkombëtarë, rajonal dhe në Republikën e Kosovës; 

 Kontrolli incidental i kushtetutshmërisë. 

 

Metodologjia e trajnimit  

Në këtë trajnim pjesëmarrësit do të kenë mundësin që përmes bashkëbisedimit interaktiv dhe 

shpjegimeve të trajnuesve të thellojnë njohuritë e tyre lidhur me çështjet nga praktika gjyqësore 

aktuale e kësaj gjykate sipas kërkesave-ankesave në lëmin penale si dhe mbi rolin e kontrollit 

incidental të kushtetutshmërisë. Fokusi do të jetë, trajtimi i praktikës aktuale i kësaj gjykate sipas 

kërkesave-ankesave në lëmin penale. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit 

Gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha niveleve në Republikën e Kosovës. Trajnimi do të zgjasë një 

(1) ditë 
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8.2  Praktika aktuale e Gjykatës Kushtetuese sipas kërkesave në lëmin civile 

 

Synim kryesor i këtij trajnimi është avancimi i njohurive lidhur me praktiken aktuale të Gjykatës 

Kushtetuese të Kosovës sipas kërkesave në lëmin civile dhe administrative. Gjithashtu në këtë 

trajnim do të trajtohen marrëdhëniet midis gjykatave kushtetuese dhe atyre të rregullta, dhe 

veçanërisht marrëdhënies midis gjykatave kushtetuese dhe atyre të larta. Diskutimet në lidhje me 

marrëdhëniet e këtyre organeve në teorinë moderne, si dhe përvojat krahasuese në zbatimin e tyre. 

Si ndikojnë gjykatat kushtetuese të shteteve të rajonit ( e veçmas ajo e Kosovës), gjatë realizimit 

të funksioneve themelore të saja për mbrojtjen e kushtetutshmërisë dhe mbrojtjen e lirive dhe të 

drejtave të njeriut, në funksionimin e gjykatave të rregullta dhe cilat janë marrëdhëniet reciproke 

midis tyre. Tematikë tjetër do jetë ndërlidhja e Gjykatës Kushtetuese me pushtetin gjyqësor në 

Republikën e Kosovës veçmas me Gjykatën Supreme, dhe se konstitucionalizimi i i këtij raporti 

krijon mundësi për bashkëpunim reciprok dhe kontroll të përbashkët të këtyre institucioneve. 

Vëmendje do ti kushtohet edhe raportit të lartpërmendur në kontekst të dispozitave kushtetuese 

dhe kontrollit incidental të kushtetutshmërisë në kontekst të zhvillimeve aktuale legjislative dhe 

praktikës gjyqësore. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Zbërthejnë procedurën e lejueshmërisë së kërkesave të natyrës civile dhe administrative 

 Njohin veçoritë e praktikës aktuale të Gjykatës Kushtetuese sipas kërkesave në lëmin civile 

dhe administrative; 

 Njohin raportin e Gjykatës Kushtetuese me Gjykatën Supreme dhe me gjykatat e rregullta. 

 Mësojnë dhe zbatojnë institutin e kontrollit incidental të kushtetutshmërisë. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Procedura e lejueshmërisë së kërkesave të natyrës civile dhe administrative; 

 Veçoritë e praktikës aktuale të Gjykatës Kushtetuese sipas kërkesave në lëmine penale; 

 Raporti i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës me Gjykatën Supreme dhe gjykatat e rregullta 

në nivel ndërkombëtarë, rajonal dhe në Republikën e Kosovës; 

 Kontrolli incidental i kushtetutshmërisë. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Në këtë trajnim pjesëmarrësit do të kenë mundësin që përmes bashkëbisedimit interaktiv dhe 

shpjegimeve të trajnuesve të thellojnë njohuritë e tyre lidhur me çështjet nga praktika gjyqësore 

aktuale e kësaj gjykate sipas kërkesave-ankesave në lëmin penale si dhe mbi rolin e kontrollit 

incidental të kushtetutshmërisë. Fokusi do të jetë, trajtimi i praktikës aktuale i kësaj gjykate sipas 

kërkesave-ankesave në lëmin civile dhe administrative 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit 

 

Gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha niveleve në Republikën e Kosovës. Trajnimi do të zgjasë një 

(1) ditë 
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9.  Trajnimet për KEDNJ 

 

9.1 Shpifja, mbrojtja e reputacionit dhe proceset gjyqësore strategjike kundër 

pjesëmarrjes së publikut 

 

Shpifja është një fenomen shqetësues në rritje të çështjeve që dërgohen në gjykata dhe përdoren si 

mekanizëm kërcënues për të paditur gazetarët dhe aktivitetet e shoqërisë civile për t'i heshtur ata. 

Trajnimi synon të rrisë kapacitetet e profesionistëve ligjorë në fushën e lirisë së shprehjes dhe 

kufizimeve të saj siç parashikohet nga neni 10 i Konventës. Për më tepër, trajnimi synon të trajtojë 

aspekte të ndryshme të rëndësishme për mbrojtjen e reputacionit me fokus në rastet më të njohura 

të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut si dhe në çështjet vendore.  

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësi do të jenë në gjendje që të: 

 

 Njohin rolin që ka gjyqësori në mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të njeriut, parimet, 

institucionet, proceset dhe praktikat në fushën e lirisë të shprehjes në përgjithësi; 

 Zbatojnë standardet ligjore; 

 Bëjnë dallimet dhe paralelet ndërmjet nenit 8 dhe nenit 10; 

 Dallojnë gjykimin ndaj vlerave dhe deklarimit të fakteve. 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Koncepti për shpifjen; 

 Korniza ligjore vendore dhe ndërkombëtare; 

 Legjislacioni vendor lidhur me masat e përkohshme të sigurisë; 

 Shpifja dhe figurat publike; 

 Aplikimi i standardeve ligjore; 

 Përgjegjësitë dhe sanksionet në gazetari. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Në këtë trajnim do të aplikohen metoda të veçanta trajnimi për profesionistët ligjorë. Do të 

përdoren ushtrime si thyerja e akullit, prezantime PP, studime të rasteve, ushtrime në grup, 

sondazhe të opinionit publik, debate të drejtuara nga trajnerë të specializuar në fushën e lirisë së 

shprehjes si dhe do të përdoren vlerësime. Trajnimi do të bazohet tërësisht në manualin e trajnimit 

të zhvilluar në fazat e mëparshme të veprimeve të BE/KE për lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  
 

Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit Themelor dhe të Apelit si dhe bashkëpunëtorët profesional dhe zyrtarët 

ligjor nga gjykatat dhe Prokuroritë e Kosovës. Trajnimi do të zgjasë një (1) ditë 
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9.2  E drejta në gëzimin paqësor të pronës-Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për 

të Drejtat e Njeriut dhe neni 1 i Protokolit nr1. I KEDNJ  

 

Një ndër qëllimet kryesore të këtij trajnimi është avancimi i zbatimit të standardeve të GJEDNJ në 

praktikën e gjykatave të rregullta në Republikën e Kosovës dhe harmonizimi i praktikës gjyqësore. 

Gjithashtu synim tjetër është avancimi i njohurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur me të 

drejtën e respektimit të pasurisë së personit dhe mundësia e privimit nga kjo e drejtë për arsye të 

interesit publik dhe në kushtet e parashikuar nga ligji si dhe nga parimet e përgjithshme të së drejtës 

ndërkombëtare. Arsye tjetër shtesë për trajtim të kësaj tematike është shpjegimi i ndërhyrjes së 

domosdoshme në një shoqëri demokratike nga ana e autoriteteve kombëtare. Fokusi do të jetë edhe 

në zbërthimin e nocioneve dhe kategorive që përmban neni 1. I Protokollit 1., si dhe mënyra e 

interpretimit që bënë Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) në Strasburg. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësi do të jenë në gjendje të: 

 

 Kuptojnë natyrën juridike të së drejtës për gëzim paqësor të pronës; 

 Njohin rëndësinë e Nenit 1. të Protokollit Nr.1. i KEDNJ dhe standardet e GJEDNJ; 

 Zbërthejnë kushtet për ndërhyrjen e të drejtës së pronës për arsye të interesit publik si dhe 

 Njohin vendimet relevante të GJEDNJ. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 E drejta në gëzimin pqësor të pronës në përgjithësi; 

 Neni 1 i Protokollit Nr. 1 i KEDNJ-së dhe standardet e GJEDNJ-së; 

 Kushtet për ndërhyrjen në të dejtën e pronës për arësye të interesit publik; 

 Prezantimi i vendimeve relevante të GJEDNJ-së. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Ndër metodat kryesore që do të përdoren gjatë këtij trajnimi do të jenë: shpjegime të pjesshme 

teorike dhe raste nga praktika gjyqësore; diskutime interaktive në grupe të ndara, të cilët do të 

mbrojnë dhe argumentojnë qëndrime të ndryshme dhe analizë të rasteve gjyqësore nga GJEDNJ. 

Gjithashtu në këtë trajnim synohet realizimi i një pjesëmarrjeje aktive të pjesëmarrësve, në mënyrë 

që edhe ata të kontribuojnë në realizimin e objektivave të trajnimit. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit:  

 

Gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha niveleve si dhe bashkëpunëtorët profesional. Trajnimi do të 

zgjas një (1) ditë. 
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9.3 E drejta në privatësi dhe e drejta në jetë familjare– neni 8 KEDNJ-së 

 

Një ndër qëllimet kryesore të këtij trajnimi është avancimi i zbatimit të standardeve të GJEDNJ në 

praktikën e gjykatave të rregullta në Republikën e Kosovës dhe harmonizimi i praktikës gjyqësore. 

Synimi i këtij trajnimi është avancimi i njohurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur me të 

drejtën e jetës private dhe familjare. Arsye tjetër shtesë për trajtim të kësaj tematike edhe hezitimi 

në zbatimin e KEDNJ nga gjyqtarët e Kosovës. Fokusi i trajnimit do të jetë në zbërthimin e 

nocioneve dhe kategorive që përmban neni 8 për të drejtën në respektimin e jetës private dhe 

familjare si dhe mënyrën e interpretimit që bënë Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

(GJEDNJ) në Strasburg. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Kuptojnë nocionin dhe natyrën juridike të privatësisë; 

 Njohin natyrën juridike të jetës famljare; 

 Identifikojnë kriteret e nenit 8 të KEDNJ-së dhe standardet e GJEDNJ-së si dhe 

 Kuptojnë dhe njohin vendimet relevante të GJEDNJ-së. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 E drejta në pribvatësi në përgjithësi; 

 E drejta në jetë familjare – në përgjithësi; 

 Neni 8 i KEDNJ dhe standardet e GJEDNJ; 

 Prezantimi i vendimeve relevante të GJEDNJ. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Ndër metodat kryesore që do të përdoren gjatë këtij trajnimi do të jenë: shpjegime të pjesshme 

teorike dhe raste nga praktika gjyqësore; diskutime interaktive në grupe të ndara, të cilët do të 

mbrojnë dhe argumentojnë qëndrime të ndryshme dhe analizë të rasteve gjyqësore nga GJEDNJ. 

Gjithashtu në këtë trajnim synohet realizimi i një pjesëmarrjeje aktive të pjesëmarrësve, në mënyrë 

që edhe ata të kontribuojnë në realizimin e objektivave të trajnimit. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit 

 

Gjyqtarët dhe prokurorët të gjitha niveleve në Republikën e Kosovës dhe bashkëpunëtorët 

profesional. Trajnim do të zgjatë një (1) ditë. 
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9.4  E drejta për një proces të rregullt gjyqësor-KEDNJ dhe praktika gjyqësore-

Aspekti penalo juridik 

 

Qëllimi i këtij trajnimi është avancimi i njohurive mbi të drejtën për një proces të rregullt ligjor. 

Gjithashtu synohet zbërthimi i nocioneve dhe interpretimi që bënë Gjykata Evropiane për të Drejtat 

e Njeriut (GJEDNJ) në Strasburg për gjyqtarët dhe prokurorët lidhur me të drejtën për një procese 

të rregullt në kontekst të nenin 6 të KEDNJ.  

 

Në trajnim do të trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me aspektet e dispozitave që përmban neni 6 

mbi nocionet dhe kategoritë lidhur me procedurat penale dhe standardet lidhur me gjykimin në 

kohë të arsyeshme në procedurat penale.  

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje  të: 

 

 Kuptojnë nocionet dhe kategoritë që përmban neni 6 i KEDNJ; 

 Zbërthejnë të drejtën për gjykim të drejtë në procedurat penale ( kuadri i të drejtës në 

gjykim të drejtë dhe parimet konventore ); 

 Njohin parimet e barazisë së palëve në procedurë, kohëzgjatjen e procedurës penale, të 

drejtën në mbrojtje, prezumimin e pafajësisë;  

 Zbërthejnë parimin “NE BIS IN IDEM” dhe përjashtimet nga ky parim; 

 Përdorin drejtë praktikën e GJEDNJ në rastet në të cilat GJEDNJ ka verifikua dhe 

konstatua shkelje të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore në rastet penale. 

. 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Zbatimi i nenit 6 të KEDNJ-së në aspektin penal; 

 E drejta për gjykim të drejtë në procedurat penale ( kuadri i të drejtës në gjykim të drejtë 

dhe parimet konventore; 

 Barazia e palëve në procedurë, kohëzgjatja e procedurës penale , e drejta në mbrojtje, 

prezumimi i pafajësisë,  

 Parimi “Ne BIS IN IDEM” dhe përjashtimet nga ky parim; 

 Praktika e GJEDNJ në aspekt të shkeljeve të KEDNJ kundër shteteve nacionale – trajtimi 

rasteve në të cilat GJEDNJ ka verifikua shkelje të të drejtave të njeriut dhe lirive 

themelore në rastet penale. 

Metodologjia e trajnimit  

 

Ndër metodat kryesore që do të përdoren gjatë këtij trajnimi do të jenë: shpjegime të pjesshme 

teorike dhe raste nga praktika gjyqësore; diskutime interaktive në grupe të ndara, të cilët do të 

mbrojnë dhe argumentojnë qëndrime të ndryshme dhe analizë të rasteve gjyqësore nga GJEDNJ.  

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit 

Gjyqtarët dhe prokurorët të gjitha niveleve në Republikën e Kosovës dhe bashkëpunëtorët 

profesional. Trajnim do të zgjatë një (1) ditë. 
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9.5  E drejta për liri dhe siguri-zbatimi i nenit 5 të KEDNJ-së dhe roli i Gjykatës 

Supreme të Kosovës 

 

Ndër qëllimet kryesore të këtij trajnimi është avancimi i zbatimit të standardeve të GJEDNJ në 

praktikën e gjykatave të rregullta në Republikën e Kosovës dhe harmonizimi i praktikës gjyqësore. 

Synim tjetër është kuptimi i nocioneve dhe mënyra e interpretimit që bënë Gjykata Evropiane për 

të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) në Strasburg  si dhe zbatimi i drejtë i dispozitave lidhur me të drejtën 

për liri dhe siguri. Gjithashtu në këtë sesion do të trajtohen  standardet të cilat mbrojnë lirinë fizike 

dhe veçmas lirinë nga arrestimi dhe ndalimi arbitrar. Krejt kjo do të shoqërohet me shembuj nga 

praktika e pasur e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ).. 

 
Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje  të: 

 

 Kuptojnë përmbajtjen e paragrafit të Nenit 5 të KEDNJ; 

 Interpretojnë standardet kryesore të përmbajtura në dispozitat e nenit 5 të KEDNJ lidhur 

me rastin e ndalimit të personit nga ana e shtetit; 

 Zbërthejnë bazën ligjore specifike dhe dispozitat që rregullojnë situatën e të ndaluarit si 

dhe  

 Njohin praktikën gjyqësore dhe risitë që sjell ajo lidhur me zbatimin e nenit 5 të KEDNJ. 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Dispozitat dhe nocionet themelore të nenit 5 të KEDNJ; 

 Standardet kryesore në dispozitat e nenit 5 të KEDNJ lidhur me rastin e ndalimit të personit 

nga ana e shtetit; 

 Baza ligjore specifike dhe dispozitat që rregullojnë situatën e të ndaluarit;  

 Praktika gjyqësore dhe risitë që sjell ajo lidhur me zbatimin e nenit 5 të KEDNJ. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Ndër metodat kryesore që do të përdoren gjatë këtij trajnimi do të jenë: shpjegime të pjesshme 

teorike dhe raste nga praktika gjyqësore; diskutime interaktive në grupe të ndara, të cilët do të 

mbrojnë dhe argumentojnë qëndrime të ndryshme dhe analizë të rasteve gjyqësore nga GJEDNJ. 

Gjithashtu në këtë trajnim synohet realizimi i një pjesëmarrjeje aktive të pjesëmarrësve, në mënyrë 

që edhe ata të kontribuojnë në realizimin e objektivave të trajnimit. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit 

 

Gjyqtarë dhe prokurorë nga gjitha nivelet si dhe bashkëpunëtorët profesional. Trajnim do të zgjasë 

një (1) ditë. 
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9.6  Mbrojtja dhe siguria e gazetarëve 

 

Trajnimi synon të rris kapacitetet e gjyqtarëve dhe prokurorëve në fushën e sigurisë së gazetarëve 

dhe mbrojtjen e tyre. Më tej, trajnimi ka për qëllim që të trajtojë aspektet të ndryshme të 

rëndësishme për mbrojtjen dhe sigurinë e gazetarëve me fokus në rastet më të njohura të Gjykatës 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut si dhe në rastet vendore. Përmes këtij trajnimi synohet që të 

trajnuarit të kenë njohuri më të thelluara në kornizën ligjore dhe legjislative vendore dhe 

ndërkombëtare si dhe në aplikimin e standardeve ligjore përkatëse. 

 
Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Njohin detyrimet pozitive të shtetit dhe rastet konkrete; 

 Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore ne rastet të cenimit të aktivitetit gazetaresk dhe medias. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Detyrimet pozitive të shtetit dhe rastet konkrete; 

 Mbrojtja e aktivitetit gazetaresk dhe medias; 

 Qasja në informacioneve  

 Rezoluta Parlamentare të Këshillit të Evropës mbi sulmet kundër gazetarëve, 

Rekomandimin e Këshillit të Ministrave të Këshillit të Evropës për mbrojtjen dhe sigurinë 

e gazetarëve dhe akterëve medial, Deklaratën e Komitetit të Ministrave. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Metoda specifike të trajnimeve për profesionistë ligjorë do të aplikohen për këtë trajnim. Do të 

përdoren ushtrime për shkrierjen e akullit, prezantime në PPT, raste studimore, ushtrime në grup, 

sondazhe të opinionit publik, debate të nxitura nga trajnuesit e specializuar në fushën e lirisë së 

shprehjes, provime vlerësimi. Trajnimi do të bazohet në tërësi në manualin e trajnimit të zhvilluar 

nga projekti JUFREX. 

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit 

 

Gjyqtarë dhe prokurorë nga regjionet e ndryshme si dhe bashkëpunëtorët profesional. Trajnim do 

të zgjasë dy (2) ditë. 
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9.7  Konferencë për gjyqësorin – Liria e Shprehjes dhe Liria e Mediave 

 
Liria e shprehjes e garantuar me nenin 10 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut është 

thelbësore për mirëfunksionimin e shoqërive demokratike. Liria e shprehjes siguron, ndër të tjera, 

që debatet për çështje me interes publik mund të zhvillohen pa ndërhyrje të panevojshme dhe se 

aktorët e medias mund të ndërmarrin punën e tyre në një mjedis të sigurt dhe pluralist.  

 

Konferenca synon palët kryesore të interesuara të gjyqësorit (Gjykata Kushtetuese, gjykatat e 

Apelit dhe e shkallës së parë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Këshilli Prokurorial i Kosovës, Policia 

e Kosovës, avokatët dhe përfaqësuesit e Akademisë, shoqërisë civile dhe organeve të mediave). 

Punimet e konferencës do të fokusohen në kornizën ligjore vendore dhe jurisprudencën ekzistuese 

krahasuar me zbatueshmërinë e standardeve evropiane dhe jurisprudencën e GJEDNJ-së për lirinë 

e shprehjes dhe lirinë e medies. 

 
Objektivë e konferencës 

 

Objektivi kryesor i konferencës është zhvillimi i një platforme për shkëmbim të informacionit dhe 

njohurive midis akterëve kryesorë mbi kornizën ligjore dhe jurisprudencën vendore ekzistuese 

krahasuar me zbatueshmërinë e standardeve evropiane dhe jurisprudencën e GJEDNJ-së për lirinë 

e shprehjes dhe lirinë e medies. Bashkëpunimi i zhvilluar tashmë me Akademinë e Drejtësisë, 

ekspertët vendorë të certifikuar dhe akterë të tjerë do të materializohet në përafrimin e profesioneve 

të ndryshme për të diskutuar tema si liria e shprehjes. Një ngjarje e tillë do të krijojë kushte pozitive 

për një platformë për shkëmbime informacioni dhe idesh. 

 
Përmbajtja e konferencës 

 

 Materialet e përditësuara për trajnime në fushën e lirisë së shprehjes të zhvilluara në kuadër 

JUFREX;  

 kurset e fundit online në platformën Edukimi për të Drejtat e Njeriut për Profesionistët 

Ligjorë (HELP) mbi Lirinë e Shprehjes dhe Sigurinë e Gazetarëve;  

 zhvillimet më të fundit në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të 

Njeriut për lirinë e shprehjes. 

 

Burimet dhe literatura   

 

Burimet dhe literatura që do të përdoren gjatë këtij aktiviteti nga folësit e konferencës do të 

përbëhen nga raporte të ndryshme ndërkombëtare dhe vendore në fushën e lirisë së medias dhe 

lirisë së shprehjes. Baza e të dhënave HUDOC e cila ofron qasje në praktikën gjyqësore të Gjykatës 

(gjykimet dhe vendimet e Dhomës së Madhe, Dhomës dhe Komitetit për aktgjykime dhe vendime), 

etj. . Platforma e Reagimit të Shpejtë për Lirinë e Medias, Platforma e Këshillit të Evropës për të 

Promovuar Mbrojtjen e Gazetarisë dhe Sigurinë e Gazetarëve. 

 
Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarë, prokurorë dhe avokatë. Konferenca do të zgjasë një (1) ditë. 
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9.8 Aspekti material dhe procedural i Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi dhe sfidat 

në zbatimin e tij 

 

Në aspektin procedural Ligji për Mbrojtjen nga Diskrimimimi, shprehë qëllimin e qartë tё 

ligjvënësit për të siguruar mjete juridike për çështjet e diskriminimit përmes të gjitha rrugëve të 

mundshme ligjore, përfshirë organet administrative, gjykatat, hetimet penale, prokuroritë, si dhe 

mekanizmat e ndërmjetësimit. Pretendimin e bazuar në bazat e diskriminimit si tё parapara me 

LMND-në dhe sipas legjislacionit në fuqi, mund të paraqesë çdo person ose grup personash 

(kushtëzuar) të cilët pretendojnë se janë diskriminuar. LMnD shpreh qartazi tiparet e veçanta 

procedurale nё rastet që trajtojnë diskriminimin si: afatin për paraqitjen e kërkesës nga pala qё 

pretendon se ёshtё diskriminuar, urgjenca nё trajtim tё rasteve tё diskriminimit, llogaridhënia, 

provat dhe metodat e ligjshme (përfshirë, por pa u kufizuar në të dhëna statistikore) që mund të 

dëshmojnë sjellje diskriminuese, barrën e provës e cila bie mbi të paditurin, llojet e masave, 

sanksioneve, dhe dëmshpërblimit, kjo edhe kur LMnD zbatohet ne ndërthurje me ligjet përkatëse 

procedurale.  

 

LMnD-ja si një ligj themelor kundër diskriminimit, vlen për të gjitha veprimet ose mosveprimet e 

të gjitha institucioneve shtetërore dhe lokale, personave fizik dhe juridik, sektorit publik dhe privat, 

të cilët shkelin ose mund të shkelin të drejtat e ndonjë personi (fizik dhe juridik) të parashikuara 

me legjislacionin në fuqi. Marr parasysh tiparet e lartcekura padyshim del se LMnD ёshtё një ligj 

me qëllim dhe fushëveprim tё gjerë. Ndaj edhe pse për zbatimin e drejte tё saj kërkohet shkathtësi 

analitike e hulumtuese, si dhe njohuri e thukët e legjislacionit vendor dhe instrumenteve 

ndërkombëtare dhe mekanizmave tё tyre, gjithsesi gjithnjë ka hapësirë për interpretime tё 

ndryshme qё jo rrallë paraqesin dilema për profesionistët. 
 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Identifikojnë elementet thelbësore të secilës formë të diskriminimit;  

 Identifikojnë tiparet thelbësore procedurale nё trajtimin e rasteve tё diskriminimit;  

 Zbatojnë në mënyrë të drejtë dispozitat procedurale në trajtimin e rasteve të diskriminimit; 

 Ballafaqohen me sfidat ne zbatimin e dispozitave ligjore në rastet e diskriminimit;  

 Zbatojnë nё mënyrë unike dispozitat e LMnD. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Bazat dhe format e manifestimit të diskriminimit sipas LMnD; 

 Mënyrat e zbatimit tё aspekteve procedurale tё LMnD nё ndërthurje me ligjet përkatëse 

procedurale;  

 Llojet e masave, dëmshpërblimi dhe sanksionet që mund të shqiptohen ndaj atyre që 

diskriminojnë; 

 Sfidat e zbatimin e LMnD; 

 Zbatimi i LMnD nё ndërthurje me ligjet tjera. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Gjatë këtij trajnimi do të përdoret metodologji e kombinuar, ku përveç prezantimeve në 

PowerPoint, qё do tё ngërthejnë dispozitat ligjore tё përcjella me shembuj nga praktika gjyqësore 
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tё cilat pasqyrojnë mënyrat e ndërveprimit, po ashtu do të aplikohen edhe metodat ndërvepruese 

të diskutimit me pjesëmarrësit.  

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Gjyqtarët nga Departamenti Civil dhe Administrativ, bashkёpunёtorёt profesional të nivelit të 

Supremes, Apelit dhe nivelit Themelor, si dhe avokatët, përfshirë avokatët e Ndihmës Juridike 

Falas, zyrtarë të qeverisë qendrore dhe komunave, si dhe përfaqësues të IAP dhe të organizatave 

jo-qeveritare që merren me këtë fushë. Trajnimi do të zgjas dy (2) ditë. 
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9.9 KEDNJ-së si dhe korniza ligjore nacionale në rastet e diskriminimit dhe raporti 

me ligjet e tjera me theks në Ligjin e Punës dhe Ligjin e Procedurës Kontestimore 

 
Konventa Evropiane për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Liritë Themelore (KEDNJ) në nenin 

14, respektivisht me Protokollin e 12, mbron nga diskriminimin çfarëdo të drejte të parashikuar 

me ligj dhe nga çdo autoritet publik duke ofruar kështu fushëveprim më të gjerë se sa neni 14, që 

ndërlidhet vetëm me të drejtën e garantuar nga KEDNJ. Kushtetuta e Republikës së Kosovës ka 

bërë pjesë të pandashme të rendit juridik të vendit instrumentet ndërkombëtare të të drejtave të 

njeriut ndër të cilat është edhe KEDNJ.  

 

Më tej mos diskriminimi, trajtimi i barabartë dhe klauzolat e mos diskriminimit përfshihen edhe 

në ligje të shumta në Kosovë veçanërisht në Ligjin për mbrojtje nga diskriminimi. Ka raste kur 

ligjet tjera i referohen Ligjit për mbrojtje nga diskriminimi, ndërsa ka të tjerë që numërojnë bazat 

e mbrojtura të cilat shpesh ndryshojnë nga bazat e mbrojtura të përfshira në Ligjin për mbrojtjen 

nga diskriminimi. Për me tepër, Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi ofron veçantit procedurale 

në trajtimin e lëndëve të diskriminimit që gjithsesi prekin procedurat e parapara me ligjet tjera, në 

veçanti Ligjin për Procedurën Kontestimore dhe Ligjin e Punës. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Interpretojnë drejtë dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me diskriminimin; 

 Njohin kompleksitetet praktike në situatat ku ndër veprojnë ligjet në rastet e diskriminimit; 

 Analizojnë trajtimin e rasteve të diskriminimit në procedurën kontestimore, përfshirë këtu 

në trajtimin e kontesteve të punës me elemente diskriminimi si dhe 

 Përafrojnë qëndrimet në zbatimin unik të dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me 

diskriminimin. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Neni 14 dhe Protokoli 12 i KEDNJ-së; 

 Praktika e GJEDNJ-së lidhur me mbrojtjen nga diskriminimi; 

 Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi dhe bashkëveprimi me Ligjin e Procedurës 

kontestimore dhe Ligjin e punës; 

 Raste nga praktika gjyqësore. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Do të jetë e kombinuar, ku përveç prezantimit të shkurtër lidhur me vështrimet profesionale dhe 

praktike, do të aplikohet metoda interaktive të diskutimit me pjesëmarrësit. Gjithashtu, 

pjesëmarrësve do t’ju ofrohen raste nga praktika gjyqësore si vendore ashtu edhe nga praktika e 

GJEDNJ-së për të diskutuar në grupe dhe nga ta do të kërkohet që të paraqesin pikëpamjet e tyre 

në lidhje me zgjidhjen e problemeve dhe dilemave në situata të caktuara. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  
Gjyqtarët nga departamenti civil, penal dhe administrativ të nivelit të supremes, apelit dhe nivelit themelor, 

prokuroret, bashkёpunёtorёt profesional si dhe avokat. Trajnimi do të zgjas dy (2) ditë. 
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9.10. Liria e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë (Neni 9 i Konventës Evropiane për 

Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore) 

 

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi është që pjesëmarrësit të avancojnë njohuritë mbi standardet 

ndërkombëtare dhe evropiane për Lirin e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë. Kjo e drejtë është një 

prej të drejtave themelore të një shoqërie demokratike, e cila së bashku me lirinë e shprehjes janë 

baza për funksionimin e demokracisë. Kështu, këto të drejta nuk duhet të interpretohen në mënyrë 

të ngushtë nga asnjë vend anëtar në Konventë. Këto të drejta janë të definuara me Nenin 9 të 

Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (KEDNJ). 

Fokusi i trajnimit do të jetë edhe në zbërthimin e nocioneve dhe kategorive që përmban neni 9 si 

dhe mënyrën e interpretimit që bënë Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) në 

Strasburg.  

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Kuptojnë nocionet themelore mbi lirinë e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë; 

 Avancojnë njohurit lidhur me zbatimin e standardeve të mbrojtjes së të drejtës në lirinë e 

mendimit, ndërgjegjes dhe fesë; 

 Njohin rolin e lirisë së mendimit, ndërgjegjes dhe fesë sipas nenit 9 të KEDNJ; 

 Njohin kufizimet e lejuara dhe të aftësohen për zbatimin e tyre në praktikë; 

 Zbatojnë drejtë standardet e GJEDNJ në Strazburg. 

Përmbajtja e trajnimit 
 

 Çka përfshin Liria e mendimit, ndërgjegjes dhe e fesë 

 Standardet e mbrojtjes së lirisë së mendimit, ndërgjegjes dhe besimit; 

 Kufizimet  e lejuara; 

 Autoritetet dhe sigurimi që kufizimet të mos jenë diskriminuese; 

 Liria e organizimit dhe e drejta për të formuar bashkësi fetare. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Ndër metodat kryesore që do të përdoren gjatë këtij trajnimi do të jenë: shpjegime të pjesshme 

teorike dhe raste nga praktika gjyqësore; diskutime interaktive në grupe të ndara, të cilët do të 

mbrojnë dhe argumentojnë qëndrime të ndryshme dhe analizë të rasteve gjyqësore nga GJEDNJ. 

Gjithashtu në këtë trajnim synohet realizimi i një pjesëmarrjeje aktive të pjesëmarrësve, në mënyrë 

që edhe ata të kontribuojnë në realizimin e objektivave të trajnimit. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit 

 

Gjyqtarë dhe prokurorë nga regjionet e ndryshme si dhe bashkëpunëtorët profesional. Trajnim do 

të zgjasë një (1) ditë. 
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9.11 Liria e tubimit dhe e organizmit (Neni 11 i Konventës Evropiane për Mbrojtjen 

e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore) 

 
Qëllimi kryesor i këtij trajnimi është avancimi i njohurive mbi standardet ndërkombëtare dhe 

evropiane për Lirin e tubimit dhe të organizimit, si një prej të drejtave themelore të një shoqërie 

demokratike që së bashku me lirinë e shprehjes janë baza për funksionimin e demokracisë. Këto 

të drejta nuk duhet të interpretohen në mënyrë të ngushtë nga asnjë vend anëtar në Konventë. 

Fokusi i trajnimit do të jetë edhe në zbërthimin e nocioneve dhe kategorive që përmban neni 11 si 

dhe mënyrën e interpretimit që bënë Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) në 

Strasburg.  

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Kuptojnë nocionet themelore mbi lirinë e tubimit dhe çka përfshin kjo e drejt dhe cilat 

janë kufizimet e tubimeve; 

 Njohin detyrimet pozitive të shtetit; 

 Njohin pozitën e sindikatave dhe partive politike dhe organizatave fetare. 

 Zbatojnë drejtë standardet e GJEDNJ në Strazburg. 

Përmbajtja e trajnimit 
 

 Çka përfshin Liria e tubimit; (qëllimet, dhuna ); 

 Cilat janë detyrimet pozitive te shtetit; 

 Kufizimet ose ndalimet e tubimeve; 

 Qëllimet e lejueshme: Siguria kombëtare ose siguria publike; Mbrojtja e rendit ose 

parandalimi i krimit; Mbrojtja e shëndetit dhe moralit; dhe Mbrojtja e të drejtave dhe lirive 

të të tjerëve; 

 Autoritetet duhet të jenë të kujdesshme të sigurohen që kufizimet të mos jenë 

diskriminuese; 

 Liria e organizimit dhe e drejta për të formuar sindikatat; 

 Organizimi dhe e drejta për themelim të partive politike dhe organizatave fetare. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Ndër metodat kryesore që do të përdoren gjatë këtij trajnimi do të jenë: shpjegime të pjesshme 

teorike dhe raste nga praktika gjyqësore; diskutime interaktive në grupe të ndara, të cilët do të 

mbrojnë dhe argumentojnë qëndrime të ndryshme dhe analizë të rasteve gjyqësore nga GJEDNJ. 

Gjithashtu në këtë trajnim synohet realizimi i një pjesëmarrjeje aktive të pjesëmarrësve, në mënyrë 

që edhe ata të kontribuojnë në realizimin e objektivave të trajnimit. 

 
Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit 

Gjyqtarë dhe prokurorë nga regjionet e ndryshme si dhe bashkëpunëtorët profesional. Trajnim do 

të zgjasë një (1) ditë. 
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Trajnimet nga e drejta e BE-së dhe e drejta 

ndërkombëtare 
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10. Trajnimet nga e Drejta e BE-së dhe e drejta ndërkombëtare 

 

10.1 Zbatimi i së drejtës së BE-së nga ana e gjykatave nacionale-veçmas në republikën 

e Kosovës dhe efekti i saj interpretativ para anëtarësimit 

 

Qëllimi i këtij trajnimi është njohja e pjesëmarrësve me sistemin juridik të UE-së dhe rolit të 

gjykatave nacionale në sistemin gjyqësor të UE-së. Në fokus do të jetë  zbatimi së drejtës së UE-

së nga ana e gjykatave nacionale – përvoja nga shtetet në regjion si dhe raste praktike të zbatimit 

të së drejtës së UE-së nga ana e gjykatave të disa shteteve anëtare të UE-së. 

 

Objektivat e trajnimit 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Njohin rëndësinë e MSA-së dhe të Drejtën e UE (implikimet juridike, rëndësia dhe hyrja në 

fuqi e Marrëveshjes); 

 Kuptojnë ndikimin e së drejtës evropiane në gjyqësorin e Republikës së Kosovës; 

 Bëjnë interpretimin e së drejtës nacionale në harmoni me Urdhëresat e UE -(Direktivat); 

 Zbatojnë parimet e UE-së nga ana e gjykatave nacionale të Republikës së Kosovës (Epërsia, 

efektet direkte dhe indirekte); 

 Zbatojnë drejtë legjislacionin e BE-së në Republikën e Kosovës pas hyrjes në fuqi të MSA. 

 Zbërthejnë raste praktike të zbatimit të së drejtës së BE-së nga ana e gjykatave të një shteti 

anëtarë të BE-së. 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Marrëveshja për Stabilizim – Asocimin dhe E drejta e UE ( implikimet juridike, rëndësia 

dhe hyrja në fuqi e Marrëveshjes); 

 Ndikimi i së drejtës evropiane në gjyqësorin e Republikës së Kosovës; 

 Interpretimi i së drejtës nacionale në harmoni me urdhëresat (Direktivat); 

 Efekti i drejtpërdrejtë dhe i tërthortë i së drejtës së Unionit Evropian; 

 Zbatimi i parimeve të UE-së nga ana e gjykatave nacionale të Republikës së Kosovës 

(Epërsia, efekti direkt dhe indirekt); 

 Raste praktike të zbatimit të së drejtës së BE-së nga ana e gjykatave të një shteti anëtarë të 

BE-së. 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Gjatë trajnimit do të përdoren shpjegime të pjesshme teorike dhe raste nga praktika gjyqësore; 

diskutime interaktive në grupe të ndara, të cilët do të mbrojnë dhe argumentojnë qëndrime të 

ndryshme dhe analizë të rasteve gjyqësore. Gjithashtu në këtë trajnim synohet realizimi i një 

pjesëmarrjeje aktive të pjesëmarrësve, në mënyrë që edhe ata të kontribuojnë në realizimin e 

objektivave të trajnimit. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit 

Gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha niveleve në Republikën e Kosovës. Trajnimi do të zgjatë një 

dy (2) ditë. 



140 
 

10.2 Njohja dhe ekzekutimi i vendimeve te huaja gjyqësore dhe atyre të arbitrazhit 

 
Synimi i trajtimit të kësaj teme konsiston në nevojën për të zbërthyer përmbajtjen konventave 

ndërkombëtare dhe legjislacionit në fuqi në Kosovë që zbatohet në lëmin e bashkëpunimit juridiko-

ndërkombëtar në çështjet civile. Është e nevojshme të trajtohen dispozitat dhe aktet nënligjore dhe 

zbatimi i tyre në çështjet civile sepse Republika e Kosovës tani gjithnjë e më tepër pranon kërkesa 

për ndihmë juridike të ndërsjellë (p.sh. dërgimin e dokumenteve, marrjen e dëshmive, përmbarimin 

e vendimeve gjyqësore) dhe që të jenë në gjendje të përmbushin të gjitha obligimet e gjykatave 

për ndihmë juridike ndërkombëtare. Njashtu arsye shtesë është se gjyqtarët kanë nevojë të njohin 

problemet që kërkojnë vëmendje të veçantë ose  të natyrës që kanë disharmoni mes ligjeve dhe 

procedurës civile të cilat janë adresuar jo mjaftueshëm në konventat ndërkombëtare, marrëveshjet 

dypalëshe të nënshkruara nga Kosova ose në vendimet gjyqësore. Të gjitha këto çështje meritojnë 

një trajtim të thelluar që mund të bëhet përmes trajnimit në fjalë. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pjesëmarrësit pas përfundimit të këtij trajnimi do të jenë në gjendje të: 

 

 Njohin rolin e Konferencës së Hagës dhe parimet ligjore evropiane në përfshirjen në 

bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet civile;  

 Zbërthejnë legjislacionin e Kosovës dhe parimet e përgjithshme në këtë lëmi; 

 Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore mbi marrjen e provave; 

 Njohin dhe zbatojnë drejtë vendimet e shteteve të huaja. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Rëndësia e Konferencës së Hagës dhe parimet ligjore evropiane në përfshirjen në 

Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtar në Çështjet Civile; 

 Legjislacioni i Kosovës dhe parimet e përgjithshme në këtë lëmi; 

 Marrja e provave; 

 Ekzekutimi i vendimeve të shteteve të huaja; 

 Njohja dhe ekzekutimi i vendimeve te arbitrazhit. 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Gjatë trajnimit do të ketë shpjegime të pjesshme teorike dhe raste nga praktika gjyqësore; 

diskutime interaktive në grupe të ndara, të cilët do të mbrojnë dhe argumentojnë qëndrime të 

ndryshme dhe analizë të rasteve gjyqësore. Gjithashtu në këtë trajnim synohet realizimi i një 

pjesëmarrjeje aktive të pjesëmarrësve, në mënyrë që edhe ata të kontribuojnë në realizimin e 

objektivave të trajnimit. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit 

 

Gjyqtarët e Gjykatave Themelore, Gjykatës së Apelit, bashkëpunëtorë profesional  dhe zyrtarë të 

Ministrisë së Drejtësisë - Departamenti për Bashkëpunim Juridik-Ndërkombëtar. 

Trajnimi do të zgjatë një  (1) ditë. 
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Trajnimet nga kompetenca interdiciplinare 
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11. Trajnimet nga kompetenca interdiciplinare 

 

11.1 Përmirësimi i efikasitetit të gjykatave në bazë të Instrumenteve dhe indikatorëve 

të CEPEJ-it për performancë duke i përdorur raportet statistikore të SMIL dhe 

tabelat  

 

Kjo kurrikulë e trajnimit synon bartjen e njohurisë kryesore lidhur me përdorimin e metodologjisë 

së CEPEJ në gjykata për rritjen e cilësisë dhe efikasitetit, sipas rekomandimeve të Raportit të BE-

së për Zgjerim të vitit 2021. Ky raport rekomandon sigurimin e të dhënave të besueshme 

statistikore në linjë me metodologjinë e Komisionit Evropian për Efikasitetin e Gjyqësorit, 

Përmirësimin e planifikimit strategjik, që po ashtu kërkon angazhim për paraqitjen e sistemeve të 

besueshme statistikore për gjyqësorin bazuar në indikatorët e CEPEJ-it dhe përdorimin e gjetjeve 

për qëllime të menaxhimit dhe politik-bërjes si dhe forcimin e angazhimeve për reduktimin e 

grumbullimit të lëndëve, bazuar në strategjinë për digjitalizim. 

 

Ky trajnim do të prezantojë instrumentet kryesore të zhvilluara nga Grupet Punuese në CEPEJ ( 

Grupi Punues për Vlerësimin e Sistemeve Gjyqësore, Grupi Punues SATURN, Grupi Punues për 

Cilësi, si dhe Grupi Punues i themeluar rishtazi lidhur me Drejtësinë kibernetike) dhe do të 

shpjegojë se si këto instrumente mund të përdoren në sistemin gjyqësor të Kosovës, duke i marrë 

parasysh nevojat specifike të identifikuara. Trajnimi gjithashtu do të shpjegojë si të lexohen 

raportet statistikore dhe tabelat e zhvilluara për SMIL, i cili inkorporon disa prej indikatorëve kyç 

të CEPEJ-it.  

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  

 

 Kalkulojnë, përdorin, lexojnë dhe kuptojnë indikatorët e CEPEJ-it për performancë; 

(norma e CEPEJ për verifikim, koha e zgjidhjes së rasteve gjyqësore, koha e çështjeve 

në pritje, kohëzgjatja e procedurave) të inkorporuara në raportet statistikore të SMIL 

dhe tabela;  

 Përdorimi i instrumenteve të CEPEJ për menaxhimin e kohës, cilësi dhe drejtësinë 

kibernetike si dhe 

 Ndryshimi i praktikave të tyre të punës, sjelljeve, qëndrimeve me qëllim të përmirësimit 

të efikasitetit.  

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

Fjalori i CEPEJ do të përdoret për të siguruar përdorim të saktë dhe konsistent të terminologjisë 

së CEPEJ.1 Ky fjalor është në dispozicion në gjuhën Shqipe dhe Serbe. Për shembull, disa shprehje 

si “Norma e CEPEJ për verifikim”, “Norma e CEPEJ për llogaritjen e kohës së zgjidhjes”, ose 

“Lëndët e vjetra” duhet të përkthehen me kujdes.  

 

                                                 
1 Shih “Përkthimet e dokumenteve të CEPEJ” në faqen e KoSEJ: https://www.coe.int/en/web/cepej/strengthening-the-

quality-and-efficiency-of-justice-in-kosovo-kosej-ii- 
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 Prezantimi i Komisionit Evropian për Efikasitet të Drejtësisë dhe fushat përkatëse të 

interesit;  

 Indikatorët e CEPEJ-it për Performancë;  

 Sistemi i Menaxhimit Informativ të Lëndëve (SMIL) dhe raportet e Ndërlidhura 

Statistikore dhe Tabelat; 

 Të dhënat në dispozicion nga SMIL-i;  

 Kornizat kohore të CEPEJ, një prej instrumenteve kryesore të CEPEJ;  

 Politikat e Gjykatave që janë dëshmuar të suksesshme për të reduktuar tej zgjatjen e 

procedurave gjyqësore në sistemet Evropiane të gjyqësisë, si dhe si këto politika mund të 

përshtaten në përvojat e Kosovës;  

 Sistemet Evropiane të Peshimit të Lëndëve për procedurat gjyqësore dhe mundësinë e 

adaptimit të këtyre sistemeve në Gjykatat e Kosovës;  

 Anketat e përdoruesve të gjykatave si një instrument për t’ju bërë me dije gjykatave dhe 

gjyqtarëve për perceptimin e përdoruesve lidhur me “drejtësinë e sjellë”, si dhe për të qenit 

të hapur për shoqërinë civile;  

 Përmbledhje e koncepteve dhe informatave.  

 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Sesionet e trajnimit janë dizajnuar për të qenë sa më koncize dhe interaktive që është e 

mundshme. Sesionet do të përfshijnë pyetje dhe përgjigje dhe diskutime për të stimuluar 

pjesëmarrjen proaktive.  Seancat e shkurtra do të duhej të jenë më të përshtatshme për orarin e 

ngarkuar të gjyqtarëve. Është e nevojshme që konceptet kryesore të përsëriten për t'i bërë ato 

plotësisht të kuptueshme nga pjesëmarrësit, gjë që është thelbësore për tu siguruar që ato do të 

vendosen punën e tyre të përditshme.  

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Kryetarët dhe gjyqtarët e gjykatave që janë udhëheqës të departamenteve/divizioneve.  

 

Gjithashtu, sipas ekipit të KoSEJ-it, do të ishte e rëndësishme që në një të ardhme të afërt të 

trajnohen anëtarët e KGJK-së (12 prej tyre) si dhe stafi i gjykatave, veçanërisht stafi që ndihmon 

drejtpërdrejt gjyqtarët dhe stafin administrativ. Trajnimi do të zgjasë dy (2) ditë. 
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11.2 Arsyetimi gjyqësor dhe të drejtat e njeriut 

 

Në vendosjen e çështjeve në nivel vendor, gjykatat zakonisht janë të detyruara sipas ligjit të 

brendshëm të japin arsyetime të hollësishme për vendimet e tyre. Megjithatë, detyrimet thelbësore 

në lidhje me përmbajtjen e atij arsyetimi burojnë gjithashtu nga Konventa Evropiane për të Drejtat 

e Njeriut (KEDNJ), siç interpretohet nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut në praktikën 

e saj gjyqësore.  

 

Detyrimi i gjykatave vendore për të dhënë arsyetimin e vendimeve të tyre është shprehur 

shprehimisht në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut sipas nenit 6 të 

KEDNJ, i cili është burimi kryesor - por jo i vetmi - i detyrimit të gjykatave vendore për të 

parashikojnë një gjykim të arsyetuar. Ky detyrim mund të rrjedh edhe nga detyrimet pozitive dhe 

procedurale që rrjedhin nga një sërë dispozitash thelbësore të KEDNJ (për shembull, nenet 2, 3, 5, 

8-11 të KEDNJ). Në nivel të BE-së, e drejta për një gjykim të arsyetuar është sanksionuar në nenin 

47 CFREU, për t'u interpretuar në frymën e praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të 

Drejtave të Njeriut.  

 

Ky kurs ofron një pasqyrë gjithëpërfshirëse të arsyetimit gjyqësor dhe standardeve të cilësisë së 

drejtësisë në lidhje me procedurat penale dhe civile, praktikën gjyqësore dhe praktikat e mira. 

Referenca i bëhet standardeve të përcaktuara nga Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe 

jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut si dhe praktikës gjyqësore vendore.  

 

Objektivat e trajnimit 

 
Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Hartojnë vendime gjyqësore të arsyetuara mirë, të cilat janë detyrim ligjor dhe shërbejnë 

për qëllime të shumëfishta; 

 Prodhojnë aktgjykime cilësore të arsyetuara dhe ju demonstrojnë më mirë palëve se 

argumentet e tyre janë dëgjuar dhe konsideruar; 

 Përmirësojnë të kuptuarit të palëve në procedurë lidhur me atë se pse dhe si arriti gjyqtari 

në një përfundim të caktuar dhe, për rrjedhojë, shqyrtohet nevoja për ankesë; 

 Lehtësojnë pranimin e vendimit nga palët dhe nga publiku i gjerë; 

 Ofrojnë mbrojtje nga gjykimet arbitrare dhe sigurojnë vënie të drejtësisë;  

 Kontribuojë në rritjen e besimit të publikut në sistemin gjyqësor. 

Përmbajta e trajnimit  

 

 Hyrje;  

 Arsyetimi gjyqësor dhe gjykimi i drejtë;  

 Arsyetimi gjyqësor në procedurën penale-procedura paraprake, gjykimi, Ankesa she 

Ekzekutimi i vendimit gjyqësor; 

 Arsyetimi gjyqësor në procedurën civile-Parimet e përgjithshme dhe çështjet tematike 

 

Metodologjia trajnuese 

 

Metodologjia e trajnimit do të përfshijë ligjërata interaktive me prezantime në pouer point, detyra 

në shtëpi/ klasë, analizë të praktikës gjyqësore, raste studimore dhe prezantime të rasteve, debate, 

punë në grupe, analizë të skenarëve hipotetike dhe prezantime në grup.  
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Pjesëmarrësve do t’ju jepet qasje në kurset relevante online nga platforma e mësimit në distancë 

HELP e Këshillit të Evropës si formë e mësimit të pavarur. 
 

 

Pritshmëritë e pjesëmarrësve 

 

Kursi kryesisht i dedikohet të gjitha profesioneve ligjore (gjyqtarë, prokurorë, avokatë, staf i 

gjykatave). Ai po ashtu mund të përdoret nga autoritetet tjera publike, përfshijë institucionet 

vendore për të drejtat e njeriut, stafi i administratës publike, stafi i parlamentit, etj. Po ashtu kursi 

mund të jetë resurs i vlefshëm për studentë të universitetit ose për organizatat e shoqërisë civile.  

 

Pjesëmarrësit pritet që të jenë dëgjues aktiv dhe të inkuadrohen në mënyrë proaktive në diskutime, 

punë në grupe dhe prezantime, të lexojë dhe të bëjë detyra sipas udhëzimeve nga trajnuesit 

(tutorët).  

 

Pjesëmarrësit mund të presin ndërveprim dhe shkëmbim me ekspertë të shquar ndërkombëtarë me 

përvojë në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut si dhe aplikimin e mjeteve dhe 

metodologjive më bashkëkohore të mësimdhënies. Njohuritë dhe kompetencat e fituara do të 

zbatohen drejtpërdrejt në punën e tyre të përditshme dhe do të kontribuojnë në arsyetimin më 

cilësor të vendimeve, në përputhje me standardet evropiane të të drejtave të njeriut.  

 

 

Burimet dhe literatura  

 

Kurset e Arsimimit për të Drejtat e Njeriut për Profesionistët Ligjor (HELP) i Këshillit të 

Evropës, jurisprudenca dhe praktika e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.  
 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit 
 

Gjyqtarët e Gjykatave Themelore, bashkëpunëtor profesional dhe zyrtar ligjor. Trajnim do të 

zgjatë një (1) ditë. 
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11.3 Qasja dhe përdorimi i rregullte i Sistemit Qendror të Evidencës Penale në 

Kosovë (SQEPK). 

 

Qëllimi i këtij moduli të trajnimit është që të inkurajojë gjyqtarët dhe prokurorët të kenë qasje dhe 

të marrin rregullisht të dhëna nga SQEPK-ja, si dhe për të ndihmuar në përdorimin e rregullt të 

SQEPK-së për të kontrolluar evidencën penale të një personi fizik dhe juridik.  Moduli i trajnimit 

kushtuar gjyqtarëve dhe prokurorëve të autorizuar për qasje dhe përdorim të rregullt të SQEPK-së 

do të përfshijë pjesën ligjore dhe TI. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  

 

 Njohin SQEPK-së dhe llojin e të dhënave që ky sistem përmban; 

 Përdorin në mënyrë të pavarur SQEPK-në për të identifikuar dhe përdorur të dhëna 

relevante për qëllimet e procedurës penale. 

 Referojnë në shënimet e regjistrit të evidencës penale; 

 Menaxhojnë regjistrave e evidencës penale, si dhe të ndryshimit të teknologjisë. 

 

Përmbajta e trajnimit  

 

Trajnimi teorik mbi sistemin SQEPK 

  

 Hyrje në objektivin, historinë dhe organizimin e Regjistrave të Evidencës Penale, me fokus të 

veçantë në:  

 

- arsyen pse të dhënat janë mbledhur, regjistruar dhe raportuar; 

- rëndësinë e të dhënave të grumbulluara për individët dhe institucionet; 

- rëndësinë që të dhënat e mbledhura janë korrekte, të sakta, të detajuara dhe të plota; 

- përgjegjësitë lidhur me autorizimet e tyre për të pasur qasje, mbledhur dhe ruajtur të dhëna 

të ndjeshme që gjenden në regjistrat e evidencës penale. 

  

 Dokumentet e vendosjes së standardeve nga Këshilli i Evropës për rehabilitimin dhe evidencën 

penale, me fokus të veçantë në: 

 

- autoritetet ose personat që kanë të drejtë të marrin ekstrakte nga evidenca penale; 

- parimet që rregullojnë të drejtën për qasje në informata lidhur me evidencën penale 

personale, komunikimin e informacionit dhe përdorimin e informacionit personal; 

- parimet në lidhje me përdorimin dhe qasjen në të dhënat e evidencës penale nga autoritetet 

gjyqësore; 

- udhëzimet në lidhje me evidencën penale në lidhje me të miturit; 

- parimet që rregullojnë shpalosjen dhe mbrojtjen e evidencës penale gjatë procedurës 

penale; 

- parimet që rregullojnë rehabilitimin. 

 

 Korniza Politike për rehabilitimin /shlyerjen, amnistinë dhe faljen, me fokus në: 

 

- Pasojat ligjore të dënimit në Kodin Penal të Kosovës  
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- pasojat ligjore të dënimit në Kodin e Procedurës Penale të Kosovës 

- konceptin dhe natyrën e shlyerjes/ rehabilitimit / shlyerjes dhe / ose të drejtës për t'u 

rehabilituar; 

- natyrën e rehabilitimit dhe efektet e saj kundrejt historisë penale të personave - statusi i 

individit që përfiton nga shlyerja / rehabilitimi; 

- llojet / kategoritë e rehabilitimit, dhe dallimi midis rehabilitimit ligjor dhe gjyqësor; 

- përdorimin e historisë personale të një individi që përfiton nga shlyerja.  

- evidenca penale për të miturit dhe procedurat e rehabilitimit; 

- rregullat që rregullojnë ndryshimin e emrave personal (ligji mbi emrat personal); 

- shënimet penale në lidhje me personat juridik: 

- përgjegjësia e personave juridikë për shkelje penale; 

- arsyet dhe kufizimi i përgjegjësisë së personave juridik; 

- parimet që rregullojnë përgjegjësinë në rast të ndryshimit të statusit dhe falimentimit të 

personit juridik; 

- parimet e rregullimit të pezullimit të dënimit 

- evidenca penale e personave juridik. 

  

 Korniza Drejtuese / Politika e Legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale, me fokus 

në: 

 

- parimet që rregullojnë të drejtën për qasje dhe përdorim të të dhënave; 

- të drejtat dhe detyrimet e institucioneve / individëve që kanë qasje në të dhëna; 

- parimet që rregullojnë qasjen jo të duhur dhe / ose shpërndarjen e paautorizuar të të 

dhënave personale nga regjistrat e dosjeve penale. 

- Ligji mbi sigurimin e informacionit dhe klasifikimin e informacionit. 

 

 Çka është Sistemi Qendror i Evidencës Penale, me fokus në: 

 

-  objektivin, historinë dhe organizimin e evidencave të dosjeve penale; 

- qëllimet e themelimit të saj;  

- llojin e të dhënave / informacionit që përfshihen;  

- shlyerjen automatike të të dhëna 

- konceptin e kontrollit të detyrueshëm të dosjeve penale; 

 

 Mbrojtja ligjore ndërkombëtare dhe njohja e vendimeve të huaja, me fokus në: 

 

- kornizën ligjore që rregullon njohjen e vendimeve të huaja në Kosovë; 

- praktiken Evropiane në fushën e njohjes së vendimeve të huaja.  

  

 Sistemi SQEPK - Rregullorja e KGJK-së dhe parimet kryesore 

 

- Tre nivelet e Ekstraktit 

- Prezumimi i pafajësisë dhe Ekstraktet 3 - Certifikata 

- Sistemi SQEPK dhe mbrojtja e të dhënave personale 
 

 Sistemi SQEPK i Kosovës, organizimi dhe funksionimi i tij, me fokus në: 

 

- Mandatin e SQEPK-së dhe strukturave organizative 
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- Funksionet e SQEPK-së 

- Menaxhimin e Sistemit të SQEPKS-së 

- Bazën e të dhënave të SQEPK-së 

- Të dhënat personale të personave të dënuar  

- Të dhënat rreth dënimi 

- Detyrimin për të njoftuar personelin e SQEPK-së 

- Dënimet penale të shlyera 

- Efektin e dënimit penal të shlyer 

- Mbrojtjen dhe arkivin e SQEPK-së 

- Shpalosjen e të dhënave nga SQEPK për informacion statistikor 

- Palët e autorizuara për të marrë të dhëna nga SQEPK 

- Certifikatat e të dhënave penale 

- Ekstraktet e evidencës penale 

- Tarifat për lëshimin e certifikatës së evidencës penale 

- Kufizimet në përdorimin e të dhënave personale 

- Mekanizmat e ankesave dhe kërkesat e palëve 

- Korrigjimin e të dhënave dhe njoftimet 

 

 Prezantimi praktik / Demonstrimi i përdorimit dhe funksionimit të SQEPK-së, me fokus të 

veçantë në:   

 

- Prezantimin e sistemit SQEPK dhe moduleve të veçanta të sistemit; 

- Përvojën praktike me SQEPK (përdorimi dhe marrja e të dhënave nga SQEPK). 

  

 Trajnimi praktik mbi sistemin SQEPK 

 

- Funksionet kryesore të SQEPK 

- Procesi i identifikimit 

- Kërkimi i një personi fizik të dënuar 

- Kërkimi sipas numrit personal  

- Kërkimi sipas emrit, mbiemrit dhe emrit të prindit 

- Kërkimi me emrin, mbiemrin dhe datën e lindjes 

- Detajet e personit fizik të dënuar 

- Kërkimi me numrin e lëndës 

- Detajet e lëndës  

- Kërkimi i një personi të dënuar juridik 

- Kërkimi me numrin e biznesit 

- Kërkimi me emrin e biznesit 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Ky modul trajnimi është tërësisht i dizajnuar për gjyqtarët dhe prokurorët të autorizuar për qasje 

dhe marrjen e të dhënave nga SQEPK-ja. Trajnim do të zgjasë dy (2) ditë. 
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11.4 Zhvillimi i shkathtësive të përfaqësimit në gjykim 

 

Zhvillimi i shkathtësive të përfaqësimit në një gjykim është esenciale jo vetëm për prokurorët që 

përfaqësojnë rastet në gjykatë por edhe për gjyqtarët që udhëheqin me gjykime. Duke marr 

parasysh dispozitat procedurale që zbatojnë gjyqtarët dhe prokurorët, është më se e domosdoshme 

që prokurorët të jenë të përgatitur profesionalisht për paraqitjen e rasteve në gjykim ndërkaq 

gjyqtarët për udhëheqjen e gjykimit. 

  

Kodi i Procedurës Penale të Kosovës ka paraparë teknika të veçanta të paraqitjes së fjalës hyrëse, 

marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje, marrjes së tërthortë në pyetje, ri-marrjes në pyetje dhe fjalës 

përfundimtare. Këto teknika ende nuk janë duke u zbatuar ashtu siç është parashikuar në KPPK 

dhe ashtu siç aplikohen në vendet anglosanksone prej nga janë marr si model këto teknika. Gjatë 

praktikës gjyqësore janë vërejtur mjaft mangësi në aftësinë e zbatimit të fjalës hyrëse dhe marrjes 

së tërthortë në pyetje, por edhe të teknikave tjera të shkathtësive të përfaqësimit. Kjo për faktin se 

shpesh herë gjatë paraqitjes së fjalës hyrëse bëhet argumentimi i rastit sikur të ishte fjala 

përfundimtare, ndërsa shumë rrallë bëhet siç duhet marrja e tërthortë në pyetje dhe ende nuk është 

duke u bërë dallimi i qartë në mes marrjes së drejtpërdrejtë dhe marrjes së tërthortë në pyetje. 

 

Për të evituar këto dilema, do të demonstrohen teknikat e marrjes në pyetje, në mënyrë që të 

përmirësohen lëshimet e mundshme. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Prezantojnë fjalën hyrëse duke përdorur teknikat adekuate; 

 Zbatojnë marrjen në pyetje të drejtpërdrejtë; 

 Prezantojnë provat të cilat vërtetojnë faktet para gjykatës; 

 Zbatojnë parimet dhe rregullat e marrjes së tërthortë në pyetje; 

 Zbatojnë vënien në dyshim përmes hapave (konfirmo, kredito, konfronto); 

 Demonstrojnë rimarrjen në pyetje; 

 Prezantojnë fjalën përfundimtare; 

 Argumentojnë gjendjen faktike përmes provave të administruara në procedurë. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

Fjala hyrëse duke përdorur teknikat adekuate; 

 

 Marrja e drejtpërdrejtë në pyetje; 

 Marrja e tërthortë në pyetje dhe vënia në dyshim; 

 Rimarrja në pyetje; 

 Fjala përfundimtare. 

 

Metodologjia e trajnimit  

Metoda interaktive, simulimi i rasteve, incizimet me video kamerë, kritika dhe vetë kritika. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

Prokurorët dhe gjyqtarët e shkallës së parë dhe të dytë. Trajnimi do të zgjasë dy ditë e gjysmë. 
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Trajnimet për bashkëpunëtorë profesional dhe 

zyrtarë ligjor të gjykatave dhe prokurorive 
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12.1 Trajnimet bazike për bashkëpunëtorët profesional dhe zyrtarët ligjor 

 

Rritja e profesionalizmit dhe kompetencave të bashkëpunëtorëve profesional është parakusht për 

efikasitet në  shqyrtimin paraprak të rasteve dhe përgatitjen e shqyrtimeve gjyqësore. Në funksion 

të kësaj, Akademia e Drejtësisë ka zhvilluar kurrikulën trajnuese fillestare të veçantë e cila 

përfshinë aspektin material dhe procedural në fushën penale dhe civile duke përfshirë edhe forma 

të vendimeve gjyqësore për çështje të ndryshme ligjore. 

 

Përmes zbatimit të trajnimeve nga kjo kurrikulë synohet përmirësimi i cilësisë së punës në: 

  

 Përgatitjen e shkresave të ndryshme ligjore; 

 Arsyetimin e drejtë të shkresave ligjore; 

 Zbatimin e drejtë të legjislacionit në fuqi për  procedurat dhe praktikat në lidhje me rastet 

për të cilat angazhohen si në penale ashtu edhe civile 

 Rritjen e efikasitetit të punës në gjykata dhe prokurori. 

Zbatimi i këtij programi trajnues veçanërisht për këto kategori do të mundësoi më pas edhe 

trajnimet e përbashkëta me gjyqtarë dhe prokurorë në trajnime të vazhdueshme sipas 

kompetencave. Gjatë vitit 2022 është filluar me modulin penal aspektin material dhe procedural 

ndërkaq për vitin 2023 do të vazhdohet me trajnimet nga moduli civil material dhe procedural.  Në 

bashkëpunim me trajnuesit përkatës  do të konkretizohet më tutje me numrin e sesioneve nga 

moduli në civile për secilën tematikë të përfshirë dhe përmes agjendave dhe kalendarit trajnues 

për vitin 2023. 

 

Akademia e Drejtësisë në koordinim me kryetarët e gjykatave dhe kryeprokurorët e prokurorive si 

dhe administratorët përkatës do të identifikoj listën e bashkëpunëtorëve profesional dhe zyrtarëve 

ligjor në gjykata dhe prokurori dhe do ti ftoj me radhë për të ndjekur sesionet trajnuese nga ky 

program. 

 

Përmbajtja e modulit: 

Aspekti penal dhe material 

 

 Zbatimi i Ligjit më të favorshëm,  Shkaqet e Përjashtimit të Kundërligjshmërisë, Pjesa e 

Posaçme e së Drejtës Penale si dhe Veprat Penale kundër integritetit Seksual,   

 Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale  si dhe veprat penale nga Kapitulli XXVI, 

Kapitulli XXIII, Kapitulli XXX dhe Kapitulli XXIX të KPK-se 

 Cilësia e kryerësve - kuptimi i personit zyrtar  dhe Politika ndëshkimore për veprat penale 

te korrupsionit,  

Aspekti penal procedural  

 

 Fazat e procedurës penale,  

 Aktakuza dhe Shqyrtimi fillestar  

 Mjetet Juridike dhe Procedurat e veçanta  

Përmbajtja e modulit: 

Aspekti civil material dhe procedural 

 

 Dhuna në familje dhe Ndërmjetësimi Numri i pjesëmarrësve 35-40 pjesëmarrës. 
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 E drejta e trashëgimisë dhe e Drejta familjare  

 E drejta e punës përfshinë katër trajnime me nga një  dite trajnimi.  

 E drejta pronësore. 

 E drejta e. 

 Kompensimi i dëmit  

 Proceduara kontestimore. 

 Proceduar përmbarimore 

Kodi i Drejtësisë për te mitur 

 

 Parimet e procedurës  ndaj të miturve 

 Masat dhe dënimet ndaj të miturve 

Kohëzgjatja:  

 

Për dy modulet trajnuese 64 ditë trajnimi  
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Trajnimet për stafin administrativ të gjykatave 

dhe prokurorive 
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12.2 Trajnimet për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial  

 

Që shërbimet në gjykata dhe prokurori të jenë cilësore dhe efikase nevojitet staf mbështetës 

adekuat, kompetent dhe të përgatitur mirë në detyrat dhe përgjegjësit që duhet ti kenë sipas 

funksionit.  

 

Bazuar në vlerësimin e nevojave trajnuese është hartuar kurrikula trajnuese e cila përmban trajnime 

që i përshtaten detyrave të punës së administratorëve, ndihmës administratorëve, shefave të ZML-

ve, referentëve, zyrtarëve të statistikave, sekretareve juridike, zyrtarëve për informim, zyrtarëve 

për pranim të lëndëve, arkivistëve dhe profileve tjera që janë në sistemin gjyqësor dhe prokurorial. 

 

 Përmes zbatimit të trajnimeve nga kjo kurrikulë synohet përmirësimi i cilësisë në: 

  

 Menaxhimin më të mirë të dosjeve dhe të lëndëve; 

 Sjellje dhe komunikim; 

 Përdorimin më të mirë të SMIL-it si dhe 

 Përdorimin e sistemeve audio dhe video në gjykatë si dhe sistemeve që mundësojnë 

dhënien e dëshmisë së mbrojtur nga distanca për dëshmitarët e mbrojtur. 

 

Akademia e Drejtësisë në koordinim me administratorët e gjykatave dhe prokurorive do të 

identifikoj stafin adekuat për secilin sesion trajnues dhe do të mundësoj përfshirjen e gjitha 

profileve që parashihen të jenë përfitues sipas kësaj kurrikule trajnuese.   
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12.2.1 Menaxhimi i dosjes dhe lëndës në sistemin gjyqësor dhe prokurorial 

 

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi është që nëpërmjet prezantimit të koncepteve dhe parimeve të 

menaxhimit të rrjedhës së rasteve, pjesëmarrësit të njoftohen dhe të përgatiten me shkathtësitë për 

identifikimin, fillimisht të problemeve të menaxhimit të rasteve dhe më pas për të zhvilluar dhe 

zbatuar një planë për menaxhimin e rrjedhjes së lendes.  

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

  

 Avancojnë njohuritë për menaxhimin e rasteve; 

 Respektojnë parimet e menaxhimit të rasteve; 

 Demonstrojnë teknikat e menaxhimit të rasteve; 

 Avancojnë njohuritë lidhur me parimet dhe metodologjinë e CEPEJ. 

 

Përmbajtja e trajnimit  

   

 Regjistrat e gjykatave dhe prokurorive; 

 Organizimi i rrjedhës së punës dhe zhvillimit të lëndës; 

 Mbledhja e të dhënave statistikore dhe raportimi; 

 Menaxhimi efikas i lendeve bazuar në metodologjinë CEPEJ; 

 Digjitalizimi i procesit të punesë në gjykata dhe prokurori. 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Realizimit të trajnimit do ti kontribuojnë metodat e prezantimit përmes PoëerPoint, punës në 

grupe dhe përdorimi i rasteve praktike.  

  

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Administratorët, ndihmës administrator, shefi i ZML-së, referentet, zyrtarët e statistikave, zyrtarët 

ligjor, sekretarët juridike, zyrtarët e informimit, njësiti për vlerësimin e performances së 

prokurorëve dhe gjyqtarëve. Trajnimi do të zgjatë një (1) ditë. 
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12.2.2  Shkathtësitë në komunikim 

 

Disa profesione kërkojnë zhvillim të shkathtësive dhe përditësim të vazhdueshëm për të qenë në 

hap me kohën. I tillë është funksioni i zyrtarit për informim, i cili, në mungesë të shkathtësive 

adekuate, jo vetëm që lë shumë për të dëshiruar, por e dëmton institucionin që prezanton.  

 

Ndaj, trajnimi “Shkathtësitë në komunikim”, ka për qëllim zhvillimin e disa shkathtësive për 

zyrtarët për informim në gjykata/prokurori, përmes të cilave, ata do ta zotërojnë më lehtë punën 

dhe do ta paraqesin më mirë institucionin. Fokusi i këtij trajnimi është tek shkathtësitë në të shkruar 

dhe në të folur, gjuha jo-verbale, mesazhet kyçe, konfidenca, empatia, shkathtësitë në raste krizash, 

në rastet kur iu mungon informacioni apo kur publikohet dezinformata etj. 

 

Në përmbledhjen e temave të trajtuara, zyrtarët për informim, gjithashtu, kanë mundësinë të japin 

vlerësimet e tyre për trajnimin dhe të ndajnë përvojat e tyre lidhur me shkathtësitë. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

  

 Njohin shkathtësitë e nevojshme për komunikim efikas; 

 Shkruajnë dhe të flasin duke zbatuar taktikat e mësuara; 

 Përgatisin mesazhet kyçe dhe zhvillojnë empatinë;  

 Vlerësojnë rëndësinë e komunikimit jo-verbal; 

 Menaxhojnë dhe përballin krizën brenda institucionit; 

 Zhvillojnë komunikimin adekuat. 

 
 

Përmbajtja e trajnimit    
 

 Përparësitë dhe mangësitë e formave të komunikimit me shkrim dhe me gojë; 

 Njohja e shkathtësive në komunikim; 

 Elaborimi i veçantë për konfidencën, empatinë dhe gjuhën  jo-verbale; 

 Diskutimi për shkathtësitë dhe mundësitë e jetësimit të tyre. 

 

 

Metodologjia e trajnimit 
 

Në këtë trajnim do të përdoren disa metoda të kombinuara trajnuese duke u nisur nga prezantimi 

në PowerPoint i cili përfshin shpjegime teorike, diskutime interaktive, dhe ushtrime.  

 
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Përfitues të këtij trajnimi do të jenë zyrtarët për informim dhe monitorim të mediave, në gjykata 

dhe prokurori. Përfitues të trajnimit të njëjtë mund të jenë edhe zyrtarët tjerë që ndër-veprojnë me 

palët në gjykata/prokurori. Trajnimi do të zgjasë një (1) ditë. 
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12.2.3  Integriteti dhe sjelljet etike 

 

Qëllimi më i lartë i administratës gjyqësore dhe prokuroriale në Kosovë, për të gjithë stafin që i 

përket sistemit gjyqësor dhe prokurorial, është rritja e cilësisë së performancës profesionale, duke 

siguruar zbatimin e duhur praktik të parimeve dhe standardeve etike në përputhje më Kodin e 

Etikës siç janë: profesionalizmi, disiplina në punë, paanësia, pavarësia, konfidencialiteti, shmangia 

nga konflikti i interesit dhe nga sjelljet e pa hijshme, ndershmëria dhe llogaridhënia.  

 

Moduli është hartuar në atë formë që përmes shpjegimeve të pjesshme teorike dhe diskutimeve 

interaktive, të trajtojë rregullat e përcaktuara të sjelljes etike dhe profesionale, duke ofruar bazën 

ligjore dhe shembuj praktik për pjesëmarrësit. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

  

 Dallojnë sjelljet e etike brenda dhe jashtë zyrës;  

 Zbatojnë në mënyrë të drejtë Kodin e Etikës dhe parimet e tij;  

 Identifikojnë rastet kur kemi të bëjmë me shkelje etike. 

 

Përmbajtja e trajnimit    

 

 Parimet dhe normat e sjelljes etike; 

 Sjellja brenda dhe jashtë zyrës dhe 

 Ndërgjegjësimi social dhe përgjegjësia. 

 

Metodologjia e trajnimit 
 

Gjatë këtij trajnimi do të aplikohet metodologjia e kombinuar me shpjegime teorike, përmes 

PoëerPoint dhe diskutime interaktive. 

  

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Stafi administrativ gjyqësor dhe prokurorial. Trajnimi do të zgjatë (1) ditë. 
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 12.2.4 Menaxhimi i kohës dhe stresit 

 

Ky trajnim është i konceptuar si projekt i nevojshëm i zhvillimit të shkathtësive  të menaxhimit të 

kohës dhe stresit për zyrtarët e administratës së Gjykatave dhe Prokurorive si një predispozitë e 

përmirësimit të performancës së tyre në funksion të mbështetjes së punës dhe rritjes së efiqencës 

së punës së Gjykatave dhe Prokurorive gjatë ushtrimit të detyrave dhe funksioneve të tyre të 

përcaktuara me ligj.  

 

Stresi sot është një dukuri negative përcjellëse në të gjitha aktivitetet, zhvillimet, veprimet e sjelljet 

e individit dhe dukuri e pashmangshme në përgjithësi në socium. Zyrtarët e administratës së 

Gjykatave  dhe Prokurorive  gjatë punës së tyre të përditshme  përballen me situata të shumta 

stresuese dhe u eksponohen gjatë punës stresorëve të shumtë të cilët interferojnë negativisht në 

shërbimet e këtyre zyrtarëve në raport me Gjykatësit e Prokurorët por edhe në raport me palët e 

subjektet tjerë.  

 

Menaxhimi i kohës dhe stresit është nevojë imediate si parandalim i atakimit të personaliteteve të 

zyrtarëve në administratë në rastin konkret, nga ana e stresorëve të ndryshëm, në mënyrë që puna 

e tyre të jetë cilësorë dhe efikase. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

  

 Dinë të menaxhojnë mirë kohen; 

 Bëjnë prioritetizimin e aktiviteteve të tyre ditore, javore dhe mujore; 

 Njohin dhe aplikojnë teknikat dhe mënyrat e ruajtjes së shëndetit dhe kondicionit të punës.  

 

Përmbajtja e trajnimit   

  

 Stresi dhe përkufizimi teorik; 

 Menaxhimi i kohës; 

 Prioritizimi i aktiviteteve; 

 Teknikat e ruajtjes së shëndetit dhe kondicionit të punës; 

 Ruajtja nga “djegia” e profesionit.  

 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Gjatë këtij trajnimi do të aplikohen metoda dhe teknika bashkëkohore, prezantim në PoëerPoint, 

pune në grupe dhe studim i rasteve nga praktika. 

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Stafi administrativ gjyqësor dhe prokurorial. Trajnimi do të zgjatë një (1) ditë. 
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12.2.5  Trajnimi për përdorimin e Sistemit Informativ të Lëndëve 

 

Sistemi për Menaxhimin Informativ të Lëndëve ka reformuar punën në sistemin e drejtësisë ku 

është dixhitalizuar puna në gjykata dhe prokurori. Menaxhimi i lëndëve në mënyrë elektronike 

mundëson që gjykatat dhe prokuroritë të realizojë vizionin e tyre për një sistem gjyqësor efikas, 

transparent, llogaridhënës dhe të qasshëm për të gjithë qytetarët. Me qenë se ky sistem është jetësua 

viteve të fundit, sfidat në aplikimin e tij sigurisht që janë të pa shmangshme.  

Ky modul trajnimi do të adresoj sfidat gjatë përdorimit të SMIL dhe do të kontribuojë në ngritja e 

aftësive dhe përgatitja e stafit administrativ në gjykata dhe prokurori për përdorimin e SMIL për 

të kryer punët dhe detyrat e tyre në menaxhimin e lëndëve gjatë punës së tyre.  

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Avancojnë njohuritë në përdorimin e SMIL; 

 Zgjerojnë njohuritë rreth sistemit dhe aplikacioneve të SMIL. 

 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Sistemi SMIL; 

 Aplikacionet e SMIL;  

 Regjistrimi i lëndëve, caktimi i seancave; 

 Procesverbalet; 

 Menaxhimi i ftesave deri në arkivim.  

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Për realizimin me sukses të trajnimeve dhe arritjen e objektivave të trajnimeve, metodologjia më 

e përshtatshme është metoda e mbajtjes së trajnimit në klasike. Me këtë rast, në Akademinë e 

Drejtësisë duhet të sigurohen salla të pajisura me pajisje kompjuterike të duhura të cilat kanë edhe 

qasje në SMIL që përdoren për qëllime të trajnimit.  

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Përfituesit e trajnimit janë stafi administrativ gjyqësor dhe prokurorial. Trajnimi do të zgjat dy (2) 

ditë.  
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12.2.6  Trajnimi për sistemet audio/video dhe për sistemet e mbrojtjes së 

dëshmitarëve 

 

 

Qëllimi i këtij trajnimi është ngritja e aftësive të stafit të gjykatave në përdorimin e sistemeve audio 

dhe video në gjykatë si dhe sistemeve që mundësojnë dhënien e dëshmisë së mbrojtur nga distanca 

për dëshmitarët e mbrojtur.  

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Avancojnë aftësitë rreth përdorimit të pajisjeve dhe sistemeve audio/ video; 

 Zgjerojnë njohurit rreth përdorimit të sistemeve për mbrojtjen e identitetit të dëshmitarëve 

në seancat gjyqësore të drejtpërdrejta. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Sistemet audio dhe video që janë në përdorim për gjykata; 

 Mbajtjen e seancave duke përdorur sisteme audio dhe video si dhe ruajtjen e incizimeve.   

 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Për realizimin me sukses të trajnimeve dhe arritjen e objektivave të trajnimeve në aftësimin e 

gjyqtarëve për përdorimin e TIK-ut në punën e tyre, metodologjia më e përshtatshme është metoda 

e mbajtjes së trajnimit në klasë. Me këtë rast, në Akademinë e Drejtësisë duhet të sigurohen salla 

të pajisura me pajisje kompjuterike si dhe sistemet audio dhe video të duhura. Këto trajnime mund 

të organizohen edhe në kombinim në hapësirat e Akademisë së Drejtësisë dhe në salla të gjykimit 

në gjykata, për të parë funksionimin e këtyre sistemeve në kushte reale.  

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Përfituesit e trajnimit janë gjyqtarët dhe stafi administrativ. Trajnimi do të zgjatë dy (2) ditë. 
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12.2.7  Trajnimi për protokol  

 

Mikpritja është një element i veçantë që kërkon rregulla të mirësjelljes që duhet respektuar në 

shoqëri por edhe me rastin e ceremonive gjatë funksioneve zyrtare. Në funksion të kësaj është 

zhvilluar edhe protokolli i cili përcakton një sërë rregullash që duhet respektuar nga institucionet 

e shtetit me rastin e vizitave të delegacioneve të huaja në vendin tonë ose edhe në institucionet 

tona. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi është ngritja e aftësive të stafit të gjykatave dhe prokurorive në organizimin 

e pritjeve të delegacioneve duke u bazuar në rregullat që përcakton Protokoli i Shtetit.  

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Kuptojnë saktë çka është Etiketa dhe Protokolli; 

 Njohin shembuj të veshjes zyrtare (kodit të veshjes), gratë në jetën publike dhe zyrtare; 

 Krahasojnë protokollet në vendet e ndryshme dhe praktikat e mira si dhe 

 Zgjerojnë njohurit rreth praktikave diplomatike në formë të pavarur.  

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Protokolli dhe Etika;  

 Protokolli me rastin e pritjes së delegacioneve; 

 Korrespodenca diplomatike; 

 Natyra e ndryshimit të diplomacisë; 

 Metoda diplomatike; 

 Zhvillimi i praktikave diplomatike; 

 Udhëzim për komunikim dhe traditat ndërkombëtare.   

 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Trajnimi do të zhvillohet përmes ligjëratës interaktive ku pjesëmarrësit do të do të kenë mundësinë 

përmes rasteve të veçanta të analizojnë aspektin ceremonial të procedurave të protokollit, përmes 

pyetjeve dhe bashkëbisedimeve.  

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Përfituesit e trajnimit janë gjyqtarët dhe stafi administrativ. Trajnimi do të zgjatë dy (2) ditë. 
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12.2.8  Mbrojtja e sinjalizuesve  

 

Qëllimi i trajnimit është trajtimi i çështjeve të ndërlidhura me mbrojtjen e sinjalizuesve, përforcimi 

i njohurive në raport me të drejtat e sinjalizuesve si dhe krijimi i njohurive të reja në raport me 

zhvillimet e fundit në fushën e sinjalizimit në Kosovë, rajon dhe në Evropë. Përmes trajnimit 

mëtohet të trajnohen stafi administrativ i gjykatave si dhe zyrtarët përgjegjës për sinjalizimin në 

gjithë regjionet e vendit.  

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Njohin standardet ndërkombëtare e vendore për të drejtat e njeriut që lidhen me punën e 

gjyqësorit 

 Zbatojnë praktikat  më të mira në fushën e lirisë së shprehjes dhe fushën e mbrojtjes së 

sinjalizuesve; 

 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 

 Standardet ndërkombëtare e vendore për të drejtat e njeriut që lidhen me punën e gjyqësorit; 

 Parimet, institucionet, proceset dhe praktikat në fushën e lirisë së shprehjes në përgjithësi, 

dhe në fushën e mbrojtjes së sinjalizuesve në veçanti. 

 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Metoda specifike të trajnimeve për profesionistë ligjorë do të aplikohen për këtë trajnim. Do të 

përdoren ushtrime për shkrirjen e akullit, prezantime në PPT, raste studimore, ushtrime në grup, 

sondazhe të opinionit publik, debate të nxitura nga trajnuesit e specializuar në fushën e lirisë së 

shprehjes, provime vlerësimi. Trajnimi do të bazohet në tërësi në manualin e trajnimit të zhvilluar 

nga projekti JUFREX. 

 

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Zyrtarët administrativ të gjykatave dhe prokurorive dhe zyrtaret për sinjalizmin në gjykata dhe 

prokurori. Trajnim do të zgjasë dy (2) ditë. 
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12.2.9 Mirëmbajtja e faqeve të gjykatave në Facebook dhe informimi i publikut 

përmes tyre 

 
 Të gjitha gjykatat në Kosovë kanë faqet e tyre zyrtare në rrjetin social Facebook. Hapja e profileve 

të gjykatave në këtë rrjet është bërë me qëllim të rritjes së transparencës, llogaridhënies dhe 

informimit të publikut të gjerë.  Trajnimi Mirëmbajtja e faqeve të gjykatave në facebook dhe 

informimi i publikut përmes tyre”, është ideuar për të sjell risi në këto faqe duke lehtësuar 

informimin e publikut për gjyqësorin dhe njëkohësisht duke shtuar atraktivitetin e këtyre profileve.  

Përveç postimeve të deritanishme, që për gjykatat themelore kanë përfshirë kryesisht njoftime me 

rastin e vendosjes për paraburgime, për seanca gjyqësore që cilësohen si mediatike dhe storie me 

stafin e gjykatave, të tjera alternativa nuk janë përdorur. Në këtë trajnim, do të prezantohen ide 

kreative për prezantimin e procedurave gjyqësore, në mënyrë që qytetarët, kur kanë një rast në 

gjyqësor, t’i dinë të drejtat e tyre dhe të dinë procedurat për të realizuar të drejtën e tyre. 

Po ashtu, ZIP kanë nevojë që për mirëmbajtjen e faqeve të gjykatave në FB, të përditësohen me 

inovacionet e fundit të këtij rrjeti, duke pasur mundësinë që të marrin leksione nga ekspertë të 

teknologjisë. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Përdorin faqet e gjykatave në FB për të krijuar postime kreative; 

 Përpunojnë materialet me gjuhë juridike duke i bërë të kuptueshme për publikun e gjerë dhe 

më pas t’i postojnë përmes ideve të ndryshme në FB; 

 Njihen me inovacionet e fb-së; 

 Praktikojnë leksionet e mësuara nga ekspertët e IT-së. 

 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Perspektiva e re e qasjes në FB të gjykatës; 

 Njohja me ide të reja të prezantimit të punës së gjykatës dhe funksionimit të saj, para publikut; 

 Elaborimi i shembujve të përpunimit të përmbajtjeve nga gjuha juridike në gjuhë më të 

thjeshtë për publikun; 

 Elaborimi i moduleve që ofron FB. 

 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Në këtë trajnim do të përdoren metoda të kombinuara trajnuese, prezantime në PoWer Point, 

shpjegime teorike, diskutime interaktive, dhe ushtrime. 

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Përfitues të këtij trajnimi do të jenë zyrtarët për informim dhe monitorim të mediave, në gjykata 

dhe prokurori. Ky trajnim parashihet të zgjas dy (2) ditë, në pjesën e parë të zhvillohet pjesa e 

përmbajtjeve në FB ndërkaq në pjesën e dytë të zhvillohet pjesa teknike e funksionimit të faqeve 

të gjykatave në FB. 
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13. Trajnimet për profesionet e tjera të lira 

 

Bazuar në memorandumet e bashkëpunimit me disa nga institucionet e profesioneve të lira, 

Akademia e Drejtësisë do të vazhdojë të ofrojë trajnime për këto kategori: përmbaruesit privat, 

zyrtarët e ANJIF, mbrojtësit e viktimave, ndërmjetësuesit si dhe sipas kërkesave dhe nevojave për 

trajnime të avokatëve shtetëror. Strategjia për sundimin e Ligjit po ashtu kërkon organizimin e 

trajnimeve të përbashkëta tematike për profesionet e lira me gjykatësit, prokurorët, stafin 

mbështetës nga gjykatat dhe zyrat prokuroriale, me qëllim të bashkërendimit të aktiviteteve dhe 

bashkëpunimit të përmirësuar ndër-institucional. Në funksion të kësaj Akademia e Drejtësisë do 

të ofrojë programin e saj tek profesionet e lira dhe varësisht nga nevojat dhe kërkesat e tyre do të 

mundësoj pjesëmarrjen në trajnimet e vazhdueshme bashkë me gjyqtarët dhe prokurorët dhe do të 

hartoje plane të trajnimit edhe veçanërisht për këto kategori. 
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Trajnimet për Trajnues 
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14. Trajnimet për trajnues 

 
Rritja e kapaciteteve trajnuese vazhdon të jetë prioritet i Akademisë së Drejtësisë. Në këtë 

komponentë Akademia gëzon përkrahjen nga projektet me donatorë. Këshilli i Evropës me 

projektet e saj, IPROCEEDS, International Narcotics & Law Enforcement Affairs (INL) do të 

vazhdojnë edhe gjatë vitit 2023 me sesionet e radhës në fushën e ndërmjetësimit, krimit kibernetik 

dhe dhunën në familje. Numri i sesioneve dhe kohëzgjatja e tyre do të përcaktohet varësisht nga 

përmbajtja që do të kenë trajnimet përkatëse. 

 

Projekti kundër krimeve ekonomike në Kosovë (PECK III) do të ofrojë mbështetje në Trajnimin e 

trajnuesve për konfiskimin i cili do të realizohet në 3 sesione trajnuese që më pas do të vazhdojë 

edhe me pilot trajnimet. Ky projekt do të ofrojë mbështetje edhe në hartimin e modulit të trajnimit 

dhe në kurrikulën trajnuese për konfiskimin. 

 

Projekti i JUFREX do të vazhdojë me Trajnimin e trajnuesve për Lirinë e Shprehjes dhe Lirinë e 

Mediave. Në këtë trajnim do të kombinohen profesionist ligjorë si gjyqtarë prokurorë dhe avokatë 

për të rrit kapacitetet dhe njohuritë e tyre mbi metodologjinë e mësimit të të rriturve si dhe mbi 

konceptin e nenit 10 të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.  

 

Këtyre  aktiviteteve i paraprijnë identifikimi i trajnuesve adekuat i cili do të bëhet sipas profilit 

dhe kompetencës.  
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Trajnimet për Menaxhmentin e 

gjykatave/prokurorive 
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15. Trajnimet për Menaxhmentin e gjykatave/prokurorive 

 

15.1 Menaxhimi i gjykatës dhe prokurorisë 

 

Menaxhimi nënkupton organizimin dhe harmonizimin e resurseve për të arritur qëllimet e caktuara 

drejt sukseseve. Menaxhimi kërkon planifikim, organizim, udhëzime dhe monitorim. Prandaj, 

njohuritë e përgjithshme mbi menaxhimin e gjykatave dhe prokurorive, duke filluar nga 

menaxhmenti, udhëheqësit tjerë që merren me menaxhimin e burimeve njerëzore, financave, zyrës 

qendrore të menaxhimit të lëndëve, zyrës për mbështetje juridike, zyrës për logjistike dhe zyrën 

për informim, duhet të zhvillohen edhe më tutje nëpërmjet trajnimeve praktike. 

 

Si menaxhohet suksesshëm një gjykatë apo prokurori? Cilat janë parimet standarde të menaxhimit 

të mirë? Cilat janë sfidat dhe mangësitë aktuale të menaxhimit të gjykatës dhe prokurorisë? 

 

Ky trajnim është hartuar për të ju përgjigjur pyetjeve që kanë të bëjnë me menaxhimin e gjykatave 

dhe prokurorive përmes kombinimit të prezantimeve ku do të trajtohen strategjitë e avancuara që 

kanë të bëjnë me menaxhimin e suksesshëm të gjykatave dhe prokurorive. Gjatë tërë procesit do 

të behet një qasje pragmatike e implementimit të rregullave për një menaxhim të suksesshëm dhe 

efektiv. 

 

Objektivat 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Zbatojnë parimet standarde të menaxhimit të mirë; 

 Identifikojnë kriteret për planifikimin e suksesshëm; 

 Zbatojnë parimet dhe metodologjinë e planifikimit. 

 

Përmbajtja 

 

 Menaxhimi në përgjithësi dhe menaxhimi i gjykatës dhe prokurorisë; 

 Përgjegjësitë menaxheriale; 

 Burimet njerëzore dhe financat. 

 

 

Përfituesit 

 

Kryetarët, kryeprokurorët, gjyqtarët mbikëqyrës të degëve, udhëheqësit e departamenteve dhe 

divizioneve. 

 

 

Kohëzgjatja 

 

Një ditor. 
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Mësimi në distancë 
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16. Mësimi në distancë 

 

Akademia e Drejtësisë ofron trajnime edhe përmes platformës së mësimit në distancë. Gjatë vitit 

2022 është investuar në ndryshimin e platformës së mësimit në distancë dhe nga platforma ILIAS 

është kaluar në platformën MOODLE e cila është vlerësuar si më funksionale për përdorim. Gjatë 

vitit 2023 pritet të funksionalizohet kjo platformë përmes trajnimit të stafit përgjegjës dhe në vijim 

zhvillimi i kurseve të reja  të cilat do të integrohen në platformë dhe do të jenë të çasshme në të dy 

gjuhët (Shqip dhe Serbisht).  

 

Gjatë vitit 2023 pritet të funksionalizohet edhe një kurs tjetër në platformën HELP me temë: “Qasja 

në drejtësi e grave”. Kursi është zhvilluar dhe është i përkthyer, ndërkaq pritet të bëhen edhe 

përgatitjet me mentorët e kursit për hapjen zyrtare.  

 

Përfitues të trajnimeve në platformën e mësimit në distancë janë: gjyqtarët, prokurorët e shtetit, 

gjyqtarët dhe prokuroret e shtetit të sapo emëruar si dhe stafi administrative i gjykatave dhe 

prokurorive. 
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17. Anekset 

 

Kalanderi i trajnimeve për gjyqtare dhe prokurorë 

 

Formulari i aplikimi ne trajnimet e vrazhdohem janar – korrik 2023 

 

Formulari i aplikimi ne trajnimet e specializuar janar – korrik 2023 

 

Kalanderi i trajnimeve për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial 2023 

 

 

 


