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Fjala e Kryesuesit të Këshillit Drejtues 

 
Të nderuar, 

 

Ngritja e kapaciteteve profesionale dhe interdisiplinare e gjyqtarëve dhe prokurorëve duke 

përfshirë edhe profesionistët tjerë ligjor është mandat i përcaktuar me Ligjin për Akademinë e 

Drejtësisë. Përmes këtij ligji ky institucion është autoritet i vetëm dhe kompetent për trajnimin 

gjyqësor dhe në këtë drejtim edhe hartimin dhe zbatimin e programit trajnues bazuar në nevojat 

trajnuese të përfituesve të saj. 

 

Të gjithë e dimë që sistemi gjyqësor dhe prokurorial po ballafaqohet me sfida dhe vështirësi të 

shumta. Këtë situatë e paraqesin vet raportet e punës së gjykatave dhe prokurorive duke përfshirë 

edhe raportet e organizatave të ndryshme që monitorojnë sistemin e drejtësisë në vend, e 

njëkohësisht edhe Raporti i Komisionit Evropian, i cili përkundër përmirësimeve në disa fusha 

vazhdon të ketë vlerësime jo të mira, të cilat me padyshim ndikojnë në vazhdimësi në zbehjen e 

besimit të publikut në gjyqësor.  

 

Bazuar në këto të gjetura, Akademia e Drejtësisë do të jetë e përkushtuar në zbatimin e programeve 

trajnuese adekuate me nevojat trajnuese për të ndikuar në përmirësimin e kapaciteteve në gjyqësor 

edhe në mirëqenien e qytetarëve dhe proceseve të rëndësishme në të cilat po kalon vendi ynë. 

 

Prandaj, Programi Trajnues për vitin 2022 është hartuar duke pas në konsideratë Programin 

Kornizë 2021-2022, vështirësitë dhe problemet praktike të cilat janë detektuar gjatë vlerësimit të 

nevojave trajnuese prej vet përfituesve të saj si dhe gjetjet e raporteve, dokumenteve strategjike 

dhe veçanërisht Raportit të Komisionit Evropian për Kosovën. 

 

Programi ofron mundësinë për unifikimin e praktikës dhe zgjidhjen e çështjeve ligjore drejtë dhe 

në mënyrë efikase përmes trajnimeve dhe tryezave të dizajnuara për gjyqtarë dhe prokurorë si dhe 

angazhimit të ekspertëve më të shquar në sistemin gjyqësor dhe prokurorial të cilët do të ofrojnë 

praktikat më të mira në zgjidhjet e ndryshme ligjore. 

 

Në fund, jam mirënjohës dhe falënderues ndaj gjithë atyre që përmes rekomandimeve, ofrimit të 

propozimeve dhe formave tjera kontribuan në hartimin e këtij programi i cili është gjithëpërfshirës 

dhe adekuat me nevojat reale të përfituesve dhe sistemit gjyqësor në përgjithësi. 

 

 

 

 

 

Sinqerisht, 

 

Vaton Durguti, 

Kryesues i Këshillit Drejtues 
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Zbatimi i Programit Kornizë 2021-2022 dhe prioritetet dhe trajnimet për vitin 2022  
 

Bazuar në të dhënat e Akademisë së Drejtësisë, nga Programi trajnues për vitin 2021 janë realizuar 

aktivitetet e planifikuara konform Programit Kornizë 2021-2022, përkatësisht Programit trajnues 

për vitin 2021 duke përfshirë edhe aktivitetet tjera të cilat janë integruar më pas në kurrikulë me 

kërkesën e partnerëve dhe projekteve me donatorë. 

Në kuadrin e trajnimeve të vazhdueshme janë realizuar trajnime të specializuara të cilat kanë pasur 

në fokus parandalimin, hetimin, ndjekjen dhe gjykimin e drejtë të rasteve të shpëlarjes së parave 

dhe hetimit financiar, krimit kibernetik, ektremizimin, radikalizmin dhe terrorizimin, krimit të 

organizuar dhe korrupsionit. Këto trajnime i kanë vijuar gjyqtarët dhe prokurorë nga departamenti 

special dhe departamenti për krime të rënda e gjithashtu gjyqtarë e prokurorë nga divizioni penal 

si dhe bashkëpunëtorë profesional. Megjithatë numri i pjesëmarrësve në këto trajnime nga 

Prokuroria Speciale do të duhej të ishte më i madhe meqë ka qenë rekomandim nga raporti i BE-

së për Kosovën trajnimi i prokurorëve me qëllim të uljes së këtyre veprave që janë kompetencë 

ekskluzive e kësaj prokurorie. Sidoqoftë, Akademia e Drejtësisë ka pasur në programin e saj 

trajnues këto tema për të cilat kanë qenë prioritet i vendit dhe institucioneve të sistemit të drejtësisë 

duke iu mundësuar të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë të ngarkuar me rastet e tilla ti 

ngritin kapacitetet e tyre për zgjidhjen e drejtë dhe vendosjen meritore të rasteve përkatëse. 

 

Këto trajnime vazhdojnë të mbesin prioritet edhe për vitin 2022 si nga Programi Kornizë ashtu 

edhe nga vlerësimi i nevojave trajnuese. Konceptet e trajnimit për këto tematika janë hartuar duke 

pasur në konsideratë rekomandimet nga mekanizmat e ndryshëm për programin trajnues 2022. 

 

Po ashtu prioritet në Programin Kornizë ka edhe mbrojtja kundër dhunës në familje si në aspektin 

penal ashtu edhe në aspektin civil me ç ‘rast janë realizuar trajnime të trajnuesve si dhe trajnime 

për gjyqtarë dhe prokurorë/koordinatorë të dhunës në familje. Po ashtu janë zhvilluar materiale 

burimore dhe udhëzues që ndihmojnë në qasjen e drejtë kundër dhunës në familje nga Policia, 

Gjykata, Prokuroria, Mbrojtësit e viktimave si dhe nga akterët tjerë për trajtimin e drejtë të rasteve 

sipas legjislacionit në fuqi dhe instrumenteve ndërkombëtare, përkatësisht Konventën e Stambollit 

e cila tashmë është pjesë e rendit juridik të vendit. 

 

Parandalimi dhe luftimi i dhunës në familje mbetet prioritet edhe për vitin 2022. Përmbajtja e kësaj 

tematike është rishikuar dhe ri dizajnuar  në pajtim me kërkesat e Strategjisë për mbrojtjen nga 

dhuna në familje dhe dhunës ndaj grave për vitin 2022-2026. 

 

Në kuadrin e trajnimeve të vazhdueshme janë realizuar edhe trajnime tjera në fushën penale, civile, 

administrative, ekonomike duke përfshirë edhe trajnime tjera që kanë të bëjnë me drejtësinë për të 

mitur, për të drejtat e njeriut si dhe trajnime tjera që kanë rezultuar nga Programi Kornizë 2021-

2022, përkatësisht Programi Trajnues 2021. Për vitin 2022 janë identifikuar çështjet më sfiduese 

të praktikës gjyqësore në këto fusha të cilat kanë rezultuar nga mekanizmat për vlerësim të 

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

gjetjes së zgjidhjeve ligjore unike për gjitha gjykatat dhe prokuroritë. 

 

Vend të rëndësishëm kanë pasur edhe trajnimet për stafin administrativ të gjykatave dhe 

prokurorive si dhe zhvillimi i kurrikulës së trajnimeve fillestare për bashkëpunëtorët profesional 

dhe zyrtarëve ligjor të gjykatave dhe prokurorive.  

 

Për vitin 2022 trajnimet për stafin administrativ të gjykatave dhe prokurorive do të zbatohen në 

varësi të detyrave të punës, përvojës si dhe kompetencave specifike që ka secili prej tyre në 
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sistemin gjyqësor dhe prokurorial. Bashkëpunëtorët profesional dhe zyrtarët ligjor do të përfitojnë 

nga zbatimi i moduleve të trajnimit bazik për fushën civile dhe penale të cilat përfshijnë edhe 

aspektin material dhe procedural. Nga vlerësimi i nevojave trajnuese për stafin tjetër administrativ 

të gjykatave dhe prokurorive janë identifikuar mangësi të theksuara të cilat ndikojnë në jo efikasitet 

dhe rrjedhimisht edhe në performancë jo të kënaqshme. Prandaj fokusi i programit trajnues i 

dizajnuar veçmas për këtë kategori do të jetë në ngritjen profesionale, përmirësimin e cilësisë së 

shërbimeve si dhe aplikimin e standardeve adekuate gjate procesit të punës në gjykata dhe 

prokurori. 

 

Në kuadrin e trajnimeve fillestare janë zhvilluar aktivitetet trajnuese për 24 gjyqtarët e sapo 

emëruar të gjeneratës së VIII me ç ‘rast janë realizuar sesionet teorike dhe praktike konform 

programit trajnues për këtë gjeneratë. Për vitin 2022 vazhdojnë sesionet e trajnimit praktik nga 

modulet në fushën penale dhe hartimi i programit trajnues të ri për gjeneratat e reja  të gjyqtarëve 

dhe prokurorëve që do të emërohen në vijim. 

 

Bazuar në Programi Kornizë, Akademia e Drejtësisë ka ofruar mbështetje edhe për profesionet e 

lira duke iu mundësuar ofrimin e trajnimeve për përmbaruesit privat e gjithashtu edhe për avokatët 

shtetëror të cilët kanë përfituar nga trajnimet e përbashkëta me gjyqtarë dhe prokurorë. Gjithashtu 

ka ofruar mbështetje në procesin e vlerësimit të nevojave të zyrtarëve të ndihmës juridike falas në 

kuadër të cilit është në  proces hartimi i doracakut me praktikat më të mira të ndihmës juridike 

falas. Për vitin 2022 Akademia do të vazhdojë ofrimin e trajnimeve për këto profesione dhe sipas 

marrëveshjeve të arritura edhe zbatimin e trajnimeve.  

 

Akademia e Drejtësisë ka bashkëpunuar me partner dhe donatorë të ndryshëm të cilët kanë 

mbështetë realizimin e aktiviteteve të shumta qoftë në realizimin e trajnimeve ashtu edhe në 

zhvillimin e publikimeve siç u potencua më lartë të nevojshme për gjyqtarë dhe prokurorë si dhe 

profesionistët e tjerë ligjor.  

 

Për vitin 2022 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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Lista e moduleve trajnuese sipas fushave 

 
Fusha Penale 

Nr. Lëmia e Përgjithshme Penale Viti 2021 Viti 2022  Përfituesit 

1.  Veprat penale kundër mjedisit 

 

- (1 ditë) 

2022 

Gjyqtar, prokurorët, policë, inspektor komunal, 

përfaqësues te Ministrisë përkatëse.  

2.  Trafikimi i qenieve njerëzore 

 

(2 ditë) 

2021 

(2 ditë) 

2022 

Prokurorët dhe gjyqtarët e shkallës së parë dhe 

shkallës së dytë si dhe bashkëpunëtorët 

profesional si dhe ekspertët e PSRK-së 

3.  Uzurpimi i paligjshëm dhe rikthimi i 

pronave 

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtaret dhe prokuroret e nivelit themelor 

4.  Nxitja e urrejtjes, e përçarjes ose e 

mos durimit kombëtar, racor, fetar 

ose etnik 

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit të Apelit dhe 

nivelit themelor 

5.  Veprat penale kundër jetës dhe trupit 

me fokus te vepra penale e vrasjes 

dhe vrasjeve të rëndë 

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit themelor 

6.  Veprat penale kundër narkotikëve 

me theks të veçantë kur kryhen në 

formë të organizuar 

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 

Prokurorët dhe gjyqtarët e shkallës së parë dhe 

shkallës së dytë 

7.  Procedura penale ku përfshihen 

kryerësit me çrregullime mendore 

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit Themelor dhe 

të Apelit 

8.  Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar 

në çështje penale, mundësitë dhe 

sfidat 

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarë prokurorë si dhe  bashkëpunëtorë 

profesional nga PSRK 

9.  Provat në procedurën penale, masat e 

fshehta të hetimit dhe vëzhgimit si 

dhe mbrojtja e dëshmitarëve dhe të 

dëmtuarave( viktimave) si dhe 

dëshmitarëve bashkëpunues 

- (5 ditë) 

2022 

Përfitues nga ky trajnim janë gjyqtarët dhe 

prokurorët e nivelit themelor dhe nga 

departamenti special nga dy nivelet si dhe  sipas 

nevojës mund të jenë edhe mbrojtës të viktimave, 

zyrtarë policor dhe zbatues të tjerë të ligjit. 

10.  Paraburgimi dhe masat tjera për 

sigurimin e pranisë së të pandehurit 

në procedurë 

 

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët e gjykatave themelore dhe të Apelit, 

prokurorët e prokurorive themelore, të Apelit dhe 

të Prokurorisë Speciale të Republikës së ne 

Kosovës 

11.  Shqyrtimi gjyqësor dhe gjykimi në 

mungesë 

 

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit themelor dhe të 

apelit 

12.  Mjetet juridike në procedurën penale  

 

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët dhe Prokurorët e të gjitha niveleve 
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13.  Përgjegjësia penale e personave 

juridike 

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët, Prokurorët e Shtetit, Bashkëpunëtorët 

profesional 

14.  Kompensimi i viktimave të krimit në 

kuadër të sistemit juridik të 

Republikës së Kosovës 

(2 ditë) 

2021 

(2 ditë) 

2022 

Gjyqtarët dhe Prokurorët si dhe bashkëpunëtorët 

profesional 

Modulet nga Programet e Specializuara 
Viti 2021 Viti 2022 Përfituesit 

15.  Krimi i organizuar Tri sesione 

nga dy (2 

ditë) 2021 

(2 ditë) 

2022 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe Gjykatave 

Themelore si dhe bashkëpunëtor profesional dhe 

ekspertë e PSRK-së  

16.  Pastrimi i parave dhe hetimi 

financiar 

 

Tri sesione 

nga dy (2 

ditë)  

2021 

Tri sesione 

nga dy (2 

ditë)  

2022 

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 

17.  Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale 

kundër detyrës zyrtare 

Korrupsioni 

ka qene 

bashkë me 

krimin e 

organizuar 

Tri sesione 

nga dy (2 

ditë)  

2022 

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.  

18.  Program i Specializuar “ Mashtrimi 

dhe Korrupsioni në Prokurimin 

Publik, Sesioni I dhe II” 

 

Dy sesione 

nga dy (2 

ditë) 

2021 

Dy sesione 

nga dy (2 

ditë) 

2022 

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 

19.  Ekstremizmi, radikalizmi dhe 

terrorizmi 

Tri sesione 

nga dy ditë (6 

ditë) 

2021 

Tri sesione 

nga dy ditë (6 

ditë) 

2022 

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 

20.  Krimi Kibernetik dhe kriptovalutat Tri sesione 

nga dy ditë (6 

ditë) 

2021 

Tri sesione 

nga 3 ditë (9 

ditë) 

2022 

Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit të apelit dhe 

niveli themelor si dhe bashkëpunëtorë profesional 

dhe ekspertët e PSRK-së 

21.  Dhuna në familje (1 ditë) 

2021 

2 ditë Përfitues të këtij trajnimi do të jenë Gjyqtarët, 

Prokurorët e Shtetit, Bashkëpunëtorët profesional. 

Një dite do te mbahen ligjërata  ndërsa ditën e 

dyte  do të organizohet tryeze ku do te 

praktikohen raste hipotetike për të identifikuar 

formate e dhunës  në familje dhe cilësimi i 

veprave penale me raste praktike 

22.  Hartimi i akteve akuzuese nga 

Prokuroria Speciale 

- (1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët dhe prokurorët nivelit të Prokurorisë 

Speciale dhe Departamentit Special 
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23.  Krimet e luftës (2 ditë) 

2021 

(2 ditë) 

2022 

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 dhe ekspertët nga PSRK  

Punëtori/Tryeza Fusha Penale Viti 2021 Viti 2022 Përfituesit 

24.  Politika ndëshkimore dhe zbatimi i 

udhëzuesit 

(2 ditë) 

2021 

(2 ditë) 

2022 
Gjyqtarët dhe Prokurorët  

25.  Sekuestrim dhe konfiskim (3 ditë) 

2021 

(3 ditë) 

2022 

Gjyqtarët dhe Prokurorët 

26.  Veprat penale kundër integritetit 

seksual 

 

          - 

(1 ditë) 

 2022 

Gjyqtarë dhe prokurorë të nivelit themelor, 

psikolog, mbrojtës të viktimave dhe policë hetues. 

Trajnimet në fushën civile 2021 2022 Përfituesit 

27.  Shpërblimi i dëmit material dhe jo 

material dhe praktika gjyqësore 

_ (1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët e gjykatave themelore dhe 

bashkëpunëtorët profesional 

28.  Anulimi i kontratave dhe mjetet e 

sigurimit të kontratave 

(1 ditë) 

2021 

 (2 ditë) 

2022 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe Gjykatave 

Themelore, bashkëpunëtorët profesional dhe 

zyrtarët ligjor 

29.  Shqyrtimi paraprak i padisë - (1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët, Bashkëpunëtorët profesional dhe 

zyrtarë ligjor 

30.  Procedura gjyqësore në rastet e 

mbrojtjes nga dhuna në Familje me 

theks të veçantë në llojet e masave, 

zbatimin dhe pasojat 

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe gjykatave 

themelore (divizioni civil), bashkëpunëtorët 

profesional, zyrtarët ligjor, policia e Kosovës, 

mbrojtësit e viktimave dhe Qendrat për Pune 

Sociale 

31.  Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar 

në lëminë civile 

- (1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët e gjykatave themelore (divizioni civil), 

bashkëpunëtorët profesional të gjykatave, si dhe 

zyrtaret ligjore 

 

Punëtori/Tryeza nga Fusha Civile Viti 2021 Viti 2022  

Përfituesit 

32.  Tryezë për çështje familjare 
(2 ditë) 

2021 

(2 ditë) 

2022 

Gjyqtaret e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatave 

Themelore 

33.  Tryezë për çështje nga Procedura 

Kontestimore 

(3 ditë) 

2021 

(3 ditë) 

2022 

Gjyqtarët e gjykatës së Apelit dhe Gjykatave 

Themelore 

34.  Tryezë për çështje nga Procedura 

Përmbarimore dhe jokontestimore 

(2 ditë) 

2021 

(2 ditë) 

2022 

Gjyqtarët e gjykatës së Apelit dhe Gjykatave 

Themelore si dhe ndërmjetësues 

35.  
Tryezë për çështje pronësore (2 ditë) (2 ditë) 

Gjyqtarët e gjykatës së Apelit dhe Gjykatave 

Themelore 
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2021 2022 

36.  Tryeza për unifikimin e praktikës 

gjyqësorë 

(2 ditë) 

2021 

(2 ditë) 

2022 
Gjyqtarët e Gjykatës Supreme dhe të Apelit 

37.  Tryezë për mbrojtjen gjyqësore në 

kontestet e punës, sipas Ligjit të 

Punës 

- 
(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatave 

Themelore. 

38.  Tryezë për mbrojtjen gjyqësore në 

rastet e pengim posedimit dhe 

servituteve 

_ 
(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatave 

Themelore 

39.  Tryezë: Ndërmjetësimi në çështje 

civile 
_ 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatave 

Themelore si dhe ndërmjetësues 

Trajnimet dhe tryezat nga lëmia e drejtësisë për fëmije 

Penale-trajnime 

40.  Ndryshimet në Kodin e Drejtësisë 

për të Mitur   

_  (1 ditë) 

2022 

Gjyqtar dhe prokuror nga Departamenti për të 

Mitur si dhe zyrtar nga Shërbimi Sprovues i 

Kosovës. 

41.  Masat dhe dënimet që shqiptohen 

ndaj të miturit 

(1 ditë) 

2021 

(2 ditë) 

2022 

Gjyqtar dhe prokuror nga Departamenti për të 

Mitur si dhe zyrtar nga Shërbimi Sprovues i 

Kosovës 

42.  Veprat penale kundër integritetit 

seksual të fëmijëve  

(2 ditë) 

2021 

(2 ditë) 

2022 

Gjyqtar dhe prokuror nga Departamenti për të 

Mitur si dhe zyrtar nga Shërbimi Sprovues i 

Kosovës 

43.  Marrja e deklaratës së fëmijëve- 

viktimë nga eksperti 

- Tri sesione 

nga dy (2) 

ditë 

2022 

Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit të DP-së dhe 

DKR-së 

Civile-tryeza 

44.  Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve pa 

kujdes prindëror dhe në rastet e 

ndryshimit të statusit të tyre  

(2 ditë) 

2021 

(2 ditë) 

2022 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatave 

Themelore 

45.  Mbrojta e të drejtave të fëmijëve në 

rastet e shkurorëzimit dhe në rastet e 

dhunës në familje  

(2 ditë) 

2021 

(2 ditë) 

2022 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatave 

Themelore 

Trajnimet nga lëmia ekonomike 

 

46.  

Kurrikula trajnuese e veçantë e 

trajnimit për gjyqtarët Sipas Ligjit 

për Gjykatën Ekonomike 

- 10 module Gjyqtarët dhe bashkëpunëtorët pofesional të 

Gjykatës Ekonomike 

47.  

Njohja dhe përmbarimi i vendimeve 

të Tribunalit të Arbitrazhit vendor 

dhe të huaj 

- Një (1) ditë Gjyqtarët e Departamentit Ekonomik të Gjykatës 

Themelore të Prishtinës 

48.  

Zbatimi i të Drejtave Pronësore 

intelektuale 

(2 ditë) 

2021 

(2 ditë) 

2022 

 

Gjyqtarët nga niveli themelor dhe i Apelit – 

Departamenti i Çështjeve Komerciale dhe   

Administrative, divizioni penale, Prokurorët e 

nivelit themelor dhe të apelit. Zyrtarët Policorë 
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- Departamenti i Krimeve Ekonomike  dhe Sektori i 

Krimeve Kibernetike. 

49.  

Zbatimi i të Drejtave Pronësore 

intelektuale 

(2 ditë) 

2021 

(2 ditë)  

2022 

 

- 

Gjyqtarët nga niveli themelor dhe i Apelit – 

Departamenti i Çështjeve Komerciale dhe   

Administrative, divizioni penale, Prokurorët e 

nivelit themelor dhe të apelit. Zyrtarët Policorë 

Departamenti i Krimeve Ekonomike  dhe Sektori i 

Krimeve Kibernetike. 

50.  

E drejta e insulvencës në shoqëritë 

tregtare 

 (1 ditë)  

2022 

Gjyqtarët dhe bashkëpunëtorët pofesional të 

Gjykatës Ekonomike 

51.  

Tryeza për unifiikim të praktikës 

gjyqësore në çështje ekonomike 

 (1 ditë) 2022 Gjyqtarët nga niveli themelor dhe i Apelit – 

Departamenti i Çështjeve Komerciale 

Trajnime dhe tryeza nga lemia administrative 

52.  
Konflikti Administrativ, objekti dhe 

procedura konfliktit administrativ 
       - 

(1 ditë) 

 

Gjyqtarët nga Departamenti për Çështje 

Ekonomike i Gjykatës Themelore dhe Gjykatës së 

Apelit, Prokurorët nga Departamentet për krime 

ekonomike 

53.  
Roli dhe zbatimi i Ligjit për Azilin si 

dhe raporti i tij me Konventën 

ndërkombëtare për azilin 

(1 ditë) 

2021 
(1 ditë) 2022 

Gjyqtarët e departamentit administrativ të nivelit 

Themelore dhe të Apelit, zyrtarët e MPB- 

Departamenti për shtetësi, azil dhe migrim 

54.  

Zbatimi i Ligjit për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale dhe mbrojtja 

administrative dhe gjyqësore e të 

drejtave personale si dhe Ligji për 

qasje publike dhe procedurën e 

realizmit të drejtave për qasje në 

informatave 

       _ 
(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët e departamentit administrativ të nivelit 

themelore dhe të apelit, zyrtarët e MPB- , zyrtarët 

të Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale 

55.  

Aplikimi i Kodit Doganor dhe i 

akcizave të Kosovës 

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët e departamentit administrativ të nivelit 

Themelore dhe të Apelit si dhe Këshilltarët 

Profesional të Departamentit për Çështje 

Administrativ – Divizioni Fiskal dhe 

Departamenteve Ekonomike. Trajnimi do të 

zgjatë një (1) ditë. 

56.  

Skemat pensionale, të financuar 

sipas ligjeve në fuqi në Republikën e 

Kosovës 

    (1 ditë) 

      2021 

(1 ditë) 

  2022 

Gjyqtarët e departamentit administrativ të nivelit 

Themelore dhe të Apelit si dhe zyrtarët e 

Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 

57.  Tryezë e rrumbullakët nga gjyqësia 

administrative:” Praktika gjyqësore e 

Gjykatës Supreme, Departamenti për 

çështje administrative të Gjykatës së 

Apelit dhe Departamentit për çështje 

administrative të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë 

         - 
(2 ditë) 

  2022 

Gjyqtarët e departamentit administrativ të nivelit 

Themelore dhe të Apelit dhe Gjyqtarët e Gjykatës 

Supreme 

Trajnimet nga lëmia e kundërvajtjes 
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58.  
Procedura kundërvajtësve sipas 

kërkesës se inspektoreve   

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët e gjykatave themelore-divizioni i 

kundërvajtjes dhe inspektoret e Drejtorive të 

Inspektorateve. 

59.  Prishja e Rendit dhe Qetësinë 

Publike 

 

- 

(1 ditë) 

2022 
Gjyqtarët e kundërvajtjes 

60.  
Personat Juridik si kryes të 

kundërvajtjes 

 

- 

(1 ditë) 

2022 
Gjyqtarët e kundërvajtjes 

Trajnimet për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme 

61.  

Kontrolli gjyqësor ndaj vendimeve të 

Agjencisë që krijohen nga procesi i 

Privatizimit dhe i Likuidimit 

 

       _ 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët nga Dhoma e Posaçme, gjyqtarët e 

Gjykatave themelor-divizionit civil, zyrtaret ligjor 

dhe bashkëpunëtoret profesional. 

62.  

Roli i Agjencisë dhe procesi i 

privatizimit – likuidimi të 

ndërmarrjeve shoqërore nga AKP 

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët nga Dhoma e Posaçme, gjyqtarët e 

Gjykatave themelor-divizionit civil, zyrtaret ligjor 

dhe bashkëpunëtoret profesional 

63.  

Definimi i statusit juridik të 

shoqërive aksionar- ndërmarrjeve 

shoqërore 

  

Nuk është 

realizuar dhe 

bartet 

 

  

(2 ditë) 

2022 

Gjyqtarët e Dhomës së Posaçme, gjyqtarët e 

gjykatave tjera, bashkëpunëtor profesional dhe 

zyrtar ligjor të gjykatës 

 Trajnimet në lëmia kushtetuese 

64.  

Praktika aktuale e Gjykatës 

Kushtetuese sipas kërkesave-

ankesave në lëmin penale 

- 

(1 ditë) 

2022 
Gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha niveleve në 

Republikën e Kosovës 

KEDNJ 

 

65.  Ndalimi i torturës - Jurisprudenca e 

Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut 

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët, Bashkëpunëtorët profesional, zyrtarët 

ligjor 

66.  E drejta në pronë-Jurisprudenca e 

Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut dhe neni 1 i Protokolit nr1. I 

KEDNJ 

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët nga Departamenti nga Departamenti i 

Përgjithshëm, për Çështje Ekonomike dhe 

Administrative Prokurorët e të gjitha niveleve dhe  

bashkëpunëtorët Profesional 

67.  E drejta për jetë private, jetë 

familjare, të vendbanimit dhe 

korrespodencës, për tu martuar dhe 

krijuar familje dhe për barazi të 

bashkëshortëve – neni 8 Konventës 

Evropiane për Mbrojtjen e të 

Drejtave të Njeriut dhe Lirive 

Themelore 

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët, Prokurorët, Bashkëpunëtorët 

Profesional 

68.  
E drejta për një proces të rregullt 

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët, Prokurorët, Bashkëpunëtorët 

Profesional 

69.  Trajnim tematik në fushën e shpifjes 

dhe mbrojtjes së reputacionit 

_ (2 ditë) Gjyqtarë dhe prokurorë nga regjionet e ndryshme 
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2022 

70.  Mbrojtja dhe siguria e gazetarëve (1 ditë) 

2022 

(2ditë) 

2022 

Gjyqtarë dhe prokurorë nga regjionet e ndryshme 

71.  Zbatimi i nenit 2 të Konventës 

Evropiane për Mbrojtjen e të 

Drejtave të Njeriut dhe Lirive 

Themelore 

- (1 ditë) 

2022 

Gjyqtarët dhe prokurorët të gjitha niveleve në 

Republikën e Kosovës dhe bashkëpunëtorët 

profesional 

72.  Konferencë për gjyqësorin – Liria e 

Shprehjes dhe Liria e Mediave 

- (1 ditë) 

2022 

Gjyqtarë, prokurorë dhe avokatë 

73.  Aspekti material dhe procedural i 

Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi 

dhe sfidat në zbatimin e tij 

(2 ditë) 

2021 

(2 ditë) 

2022 

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 

74.  KEDNJ-së në rastet e diskriminimit 

përfshirë edhe Ligji për mbrojtjen 

nga diskriminimi i Republikës së 

Kosovës dhe raporti i tij me ligjet e 

tjera me theks në Ligjin e Punës dhe 

Ligjin e Procedurës Kontestimore 

(2 ditë) 

2021 

(2 ditë) 

2022 
Gjyqtarët nga departamenti civil, penal dhe 

administrativ të nivelit të supremes, apelit dhe 

nivelit themelor, prokuroret, bashkёpunёtorёt 

profesional si dhe avokat 

Tranimet nga e Drejta e BE-së 

75.  Praktika gjyqësore në çështjet civile, 

administrative dhe komerciale sipas 

Gjykatës Evropiane të Drejtësisë 

- 
(3 ditë) 

2022 

Gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha niveleve në 

Republikën e Kosovës. 

Kurikula Interdiciplinare 

76.  Menaxhimi i Stresit (1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 
Gjyqtarët dhe prokurorët nga gjitha nivelet 

77.  Instrumentet kryesore të CEPEJ, 

duke filluar prej raporteve 

statistikore dhe tabelave për kryetarë 

të gjykatave dhe gjyqtarë lidhur me 

Sistemin Informativ të Menaxhimit 

të Rasteve (CEPEJ – Komisioni 

Evropian për Efikasitet të Drejtësisë) 

- (2 ditë) 

2022 anëtarët e KGJK-së (12 prej tyre) si dhe stafi i 

gjykatave, veçanërisht stafi që ndihmon 

drejtpërdrejt gjyqtarët dhe stafin administrativ 

78.  Arsyetimi i vendimeve gjyqësore (1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 
Gjyqtarët dhe Prokurorët 

79.  Qasja dhe përdorimi i rregullte i 

Sistemit Qendror të Evidencës 

Penale në Kosovë (SQEPK). 

- (2 ditë) 

2022 

Gjyqtarët dhe Prokurorët të autorizuar për qasje 

dhe marrjen e të dhënave nga SQEPK-ja 

80.  Sistemi Evropian i Informacionit për 

Evidencën Penale 

- Gjysmë dite 
Gjyqtarët dhe prokurorët 

Trajnimet për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial  

81.  Modulet bazike për bashkëpunëtorët 

professional dhe zyrtarët ligjor të 

gjykatave dhe prokurorive 

- Sesionet 

trajnuese 

sipas 

Bashkëpunëtorët professional dhe zyrtarët ligjor 

të gjykatave dhe prokurorive 
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përmbajtjes së 

moduleve 

82.  Menaxhimi i dosjes dhe lëndës në 

sistemin gjyqësor dhe prokurorial 

(1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

2022 
Bashkëpunëtorët profesional, Zyrtarët Ligjor 

83.  Shkathtësitë në komunikim (2 ditë) 

2021 

 (1 ditë) 

  2022 

Përfitues të këtij trajnimi do të jenë zyrtarët për 

informim dhe monitorim të mediave, në gjykata 

dhe prokurori 

84.  Integriteti dhe sjelljet etike (1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

  2022 
Stafi Administrativ i Gjykatave dhe Prokurorive 

85.  Menaxhimi i kohës dhe stresit (1 ditë) 

2021 

(1 ditë) 

  2022 
Stafi Administrativ i Gjykatave dhe Prokurorive 

86.  Trajnimi në përdorimin e Sistemit 

për Menaxhimin Informativ të 

Lëndëve (SMIL) 

(2 ditë) 

2021 

(2 ditë) 

2022 
Stafi Administrativ i Gjykatave dhe Prokurorive 

87.  Trajnimet për sistemet audio/ video 

dhe për sistemet e mbrojtjes së 

dëshmitarëve 

_ (2 ditë) 

2022 
Stafi Administrativ i Gjykatave dhe Prokurorive 

88.  Trajnimi për protokol _ (1 ditë) 

  2022 
Stafi Administrativ i Gjykatave dhe Prokurorive 

89.  Mbrojtja e sinjalizuesve - (2 ditë) 

2022 

Zyrtarët administrativ të gjykatave dhe 

prokurorive dhe zyrtaret për sinjalizmin në 

gjykata dhe prokurori 

90.  Mirëmbajtja e faqeve të gjykatave në 

Facebook dhe informimi i publikut 

përmes tyre 

- (2 ditë) 

2022 

Zyrtarët për informim dhe monitorim të mediave, 

në gjykata dhe prokurori 

Trajnime për profesione të lira  

92. Dorëzimi i shkresave ne procedure 

përmbarimore 

- (1 ditë) 

  2022 
Përmbaruesit Privat 

93. Përmbarimi përmes llogarive 

bankare- unifikimi akteve 

- (1 ditë) 

  2022 
Përmbaruesit Privat 

94. Depozitimi i garancionit  bankar - 1 ditë) 

  2022 
Përmbaruesit Privat 

95. Dhuna në Familje – ndryshimet e 

ligjit  

 

- 1 ditë) 

Mbrojtësit e viktimave 

96. Kompensimi i viktimave – 

ndryshimet e ligjit 

-   2022 
Mbrojtësit e viktimave 

97. Trafikimi me qenie njerëzore, 

detyrimi në prostitucion, keqtrajtim 

seksual, dhunime etj 

- 1 ditë) 

Mbrojtësit e viktimave 

98. 

 

Trajnim me përvoja praktike për 

rastet e vrasjeve dhe grabitjeve 

-   2022 
Mbrojtësit e viktimave 
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99. Praktika gjyqësore në drejtën 

pronësore 

-   2022 
Zyrtarët e Agjencionit për ndihmë juridike falas 

101. Barazia gjinore në çështjet pronësore 

të pronësisë së përbashkët 

- 2022 
Zyrtarët e Agjencionit për ndihmë juridike falas 

101 Praktika gjyqësore në konteste e 

punës 

 

- 2022 

Zyrtarët e Agjencionit për ndihmë juridike falas 

102. KEDNJ dhe Praktika gjyqësore - 2022 Zyrtarët e Agjencionit për ndihmë juridike falas 

103. Procedura e provave dhe mjetet e 

jashtëzakonshme në procedurë civile 

- 2022 
Zyrtarët e Agjencionit për ndihmë juridike falas 

Trajnimet për trajnues 

104. Ndërmjetësimi - 2022 Gjyqtarët, prokurorët dhe ndërmjetësuesit 

105. Krimi kibernetik - 2022 Gjyqtarët dhe Prokurorët 

106. Lufta kundër dhunës ndaj 

grave/dhunës në familje 

- 2022 
Gjyqtarët dhe Prokurorët 

107. Konfiskimi - 2022 Gjyqtarët dhe Prokurorët 

108. Pastrimi i parave pa vepër bazë - 2022 Gjyqtarët dhe Prokurorët 

 Trajnimet për Menaxhmentin e gjykatave/prokurorive                                                                           

109. Menaxhimi i gjykatës dhe 

prokurorisë 

- 2022 Kryetarët, kryeprokurorët, gjyqtarët mbikëqyrës të 

degëve, udhëheqësit e departamenteve dhe 

divizioneve. 

Mësimi në distancë 

110. Konfiskimi dhe sekuestrimi 
2021 2022 

Gjyqtarë, prokurorë, staf administrative dhe 

profesionistë të tjerë 

111. Paraburgimi 
2021 2022 

Gjyqtarë, prokurorë, staf administrative dhe 

profesionistë të tjerë 

112. Parandalimi i torturës 

 
- 2022 

Gjyqtarë, prokurorë, staf administrative dhe 

profesionistë të tjerë 

113. Markave tregtare, patentave, dizajnit 

industrial 

 

- 2022 
Gjyqtarët e nivelit themelore dhe të apelit nga 

departamenti për çështje ekonomike 
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Trajnimet nga lëmia Penale 
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1. Trajnimet nga lëmia Penale 

 

1.1 Veprat penale kundër mjedisit 

 

Mbrojtja e mjedisit përbën një kusht themelor për sigurimin e zhvillimit të shoqërisë. Veprat penale 

kundër mjedisit kohën e fundit janë shpeshtuar shumë në vendin tonë, duke dëmtuar mjedisin 

ekzistues natyror për shkak të mbi konsumimit, rritjes së popullsisë dhe shfrytëzimit të 

teknologjisë duke rritur vazhdimisht degradimin e mjedisit ku ende nuk kemi reagim të duhur dhe 

të nevojshëm nga institucionet të thirrura për mbrojtjen e mjedisit. Degradimet me të shpeshta në 

vendin tonë kryesisht bëhen me shkatërrimin e pyjeve, dëmtimin e shtratit të lumenjve, aktivitetet 

e shumta të gurëthyesve, si dhe shumë aktivitete tjera të kundërligjshme që e dëmtojnë mjedisin. 

Mbrojtja e mjedisit është e sanksionuar edhe me dispozitat e KPRK, duke përcaktuar formën 

themelore të saj dhe disa forma tjera të këtyre veprave penale.  

 

Gjatë këtij trajnimi do të flitet hollësisht për përkufizimin dhe elementet esenciale të veprave 

penale kundër mjedisit, rrethanat, mënyrat dhe format e kryerjes dhe problemet praktike me rastin 

e kualifikimit të këtyre veprave. Këto dhe çështje tjera do të adresohen përmes këtij trajnimi duke 

zbërthyer dispozitat ligjore dhe duke analizuar rastet praktike.  

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

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

 

 Avancojnë njohurit për veprat penale kundër mjedisit; 

 Identifikojnë format, rrethanat dhe aspekte tjera të këtyre veprave;  

 Analizojnë rastet praktike të këtyre veprave penale.  

 
Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 
 Ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit; 

 Shkatërrimi i botës bimore me materie të dëmshme;  

 Shkretërimi i pyjeve 

 

 

Metodologjia e trajnimit  

 
Metodologjia e trajnimit do të fokusohet të diskutimi interaktiv me pjesëmarrësit, gjithashtu 

pjesëmarrësve, do t'ju ofrohen për të diskutuar në grupe edhe rastet nga praktika gjyqësore me 

qëllim të kualifikimit të drejtë juridik të veprave penale të këtij kapitulli.  

 
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 
Gjyqtar, prokurorët, policë, inspektor komunal, përfaqësues te Ministrisë përkatëse. Trajnimi do 

jetë regjional dhe do të zgjasë një (1) ditë. 
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1.2 Trafikimi i qenieve njerëzore 
 

Në ditët e sotme, në tërë botën, trafikimi me njerëz konsiderohet si njëri ndër krimet me komplekse 

dhe paraqet një ndër format më të rënda të shfrytëzimit të njerëzve dhe me të drejtë konsiderohet 

si skllavëri moderne e kohës së sotme, që për nga përfitimet ka arritur tashmë ato dimensione 

që ka arritur trafikimi i drogës dhe i armëve.  Përmes këtij moduli synohet që pjesëmarrësit të 

avancojnë njohurit për Procedurat Standarde të Veprimit, për Strategjinë dhe Planin e Veprimit 

lidhur me parandalimin dhe luftën kundër trafikimit me njerëz si dhe për Mekanizmat vendor dhe 

ndërkombëtar që merren me parandalimin dhe luftimin e trafikimit me njerëz e sidomos me 

Mekanizmat Transnacional të Referimit, ku edhe Kosova është pjesëmarrëse aktive së bashku  më 

të gjitha shtetet e Evropës Jug-Lindore dhe disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Meqenëse 

trafikimi i qenieve njerëzore është kompleks dhe në vete përmban elemente të disa veprave tjera 

penale, në praktiken gjyqësore ende ka dilema së si duhet identifikuar elementet e kësaj vepre 

penale, duke përfshirë elementet e veprimit, mjetit dhe qëllimit, dhe pastaj dallimin e këtyre 

elementeve më elementet e veprave tjera penale që ndërlidhen më trafikimin por që në fakt janë 

vepra penale në vete.  

 

Cilat janë tre grupet e elementeve të trafikimit – veprimi, mjeti dhe qëllimi, si hetohet trafikimi? 

Cilët janë indikatorët e hershëm të identifikimit të viktimave të trafikuara? Cila është koha e 

rehabilitimit, si mbrohen viktimat e trafikuara? Si bëhet ri integrimi i viktimave? Si ju mundësohet 

kompensimi i dëmit dhe cilat janë të drejtat e tyre në procedurë penale etj. 

 

Pjesëmarrësve do tu mundësohet qasja në raste praktike të përgatitura enkas për këtë trajnim, ku 

mund të shihen sukseset dhe dështimet në hetimin, akuzimin, shqyrtimin gjyqësor e deri të mjetet 

e rregullta dhe të jashtëzakonshme juridike në procedurën penale, si dhe çështjet që kanë të bëjnë 

më indikatorët e hershëm të identifikimit të viktimave të trafikuara, kohën e rehabilitimit, 

mbrojtjen e viktimave të trafikuara, ri integrimi tyre, kompensimin e dëmit dhe të drejtat e tyre në 

procedurë penale. 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë ne gjendje të: 

 

 Identifikojnë elementet e veprës penale të trafikimit me njerëz;  

 Dallojnë elementet e veprës penale  të trafikimit me njerëz nga elementet e veprave tjera 

penale; 

 Zbatojnë Strategjinë dhe Planin e Veprimit për të luftuar Trafikimin dhe  Mekanizmat 

Transnacional të Referimit; 

 Identifikojnë  indikatorët e hershëm të identifikimit të viktimave të trafikuara; 

 Zbatojnë mbrojtjen e viktimave të trafikuara dhe ri integrimin e tyre; 

 Zbatojnë të drejtat e viktimave të trafikimit në procedurën penale duke përfshirë edhe 

kompensimin e dëmit. 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Infrastruktura ligjore lidhur me trafikimin me njerëz; 

 Identifikimi i elementeve të veprës penale trafikimi me njerëz;  

 Dallimi i elementeve të veprës penale trafikimi me njerëz nga elementet e veprave tjera 

penale; 

 Strategjia dhe Plani i Veprimit për të luftuar trafikimin; 
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 Mekanizmat transnacional të Referimit; 

 Hartimi i planit për hetim dhe identifikimin e viktimave të trafikimit me njerëz; 

 Indikatorët e hershëm të identifikimit të viktimave të trafikuara; 

 Të drejtat e viktimave të trafikimit në procedurën penale;  

 Koha e rehabilitimit dhe mbrojtja e viktimave të trafikuara;  

 Ri integrimi i viktimave të trafikuara; 

 Procedura për kompensimin e dëmit për viktimat e trafikuara. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

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

diskutime nga pjesëmarrësit 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Prokurorët dhe gjyqtarët e shkallës së parë dhe shkallës së dytë si dhe bashkëpunëtorët profesional 

si dhe ekspertët e PSRK-së. Trajnim do të zgjasë dy (2) ditë. 
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1.3 Uzurpimi i paligjshëm dhe rikthimi i pronave 

 
Uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme është vepër penale kundër pasurisë. Në vendin tonë 

edhe pse kjo çështje mbrohet me dispozitat e Ligjit të Procedurës Kontestimore, ngase pronari për 

çfarë do shqetësimi në shfrytëzimin e pronës së tij, ka të drejtë të kërkoj mbrojtje ligjore me padi. 

Si rezultat i rritjes së numrit të uzurpimeve të pronave të huaja është paraqitur nevoja që pronarëve 

të këtyre pronave të paluajtshme, të ju ofrohet edhe mbrojtje nëpërmjet së drejtës penale, me qëllim 

që të parandalohet abuzimi i këtillë me prona të huaja. Përmes këtij trajnimi synohet që të 

definohen kushtet ligjore që duhet të përmbushen  për tu konsideruar ekzistimi i kësaj vepre penale, 

si dhe përmes procedurës penale jo vetëm që kryesi të shpallet fajtor, por edhe të realizohet kthimi 

i pronës tek pronari, si dhe kompensimi i dëmit të shkaktuar nga kjo vepër penale.  

  

Objektivat 

 

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

 

 Zbatojnë në mënyrë të drejtë dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me këtë vepër penale; 

 Avancojnë njohuritë rreth kushteve ligjore që duhet të përmbushën për ekzistimin e kësaj 

vepre; 

 Identifikojnë dallimet se në cilat raste kemi të bëjmë me raporte civilo-juridike, e jo me 

vepër penale.   

 

Përmbajtja  e modulit të trajnimit 

  

 Vepra penale e uzurpimit të paligjshëm sipas KPRK-së; 

 Kushtet ligjore që kërkohet të përmbushën për ekzistimin e kësaj vepre penale; 

 Sanksionet penale që mund të ju shqiptohen kryesve të kësaj vepre penale si dhe dënimet 

plotësuese. 

 

Metodologjia  

 

Gjatë trajnimit do të përdoret një metodologji e kombinuar, ku përveç prezantimit, do të aplikohet 

edhe diskutime interaktive me pjesëmarrësit, si dhe studimi i rasteve nga praktika gjyqësore. 

  

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Gjyqtaret dhe prokuroret e nivelit themelor. Trajnimi do të zgjas një (1) ditë. 
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1.4  Nxitja e urrejtjes, e përçarjes ose e mos durimit kombëtar, racor, fetar ose etnik 

 

Kusht për ndërtimin dhe funksionimin e një sistemi juridik demokratik dhe të qëndrueshëm është 

njohja dhe respektimi i diversiteteve të grupeve kombëtare, racore, fetare apo etnike. Ky postulat 

nënkupton njohjen dhe respektimin e të gjitha dallimeve lidhur me gjuhën, zakonet, veçoritë 

historike, përkatësisë fetare etj. Njohja dhe respektimi i këtyre veçorive, sipas konventave 

ndërkombëtare dhe të të drejtave nacionale, bën pjesë në liritë dhe të drejtat themelore individuale 

dhe kolektive. Për këtë arsye nxitja e urrejtjes, e përçarjes ose e mos durimit në baza të veçorive 

kombëtare, racore, fetare ose etnike është vlerësuar se duhet të konsiderohet vepër penale. Këtë 

koncept e ka akceptuar edhe e drejta penale e Kosovës. Në linjë të dhënies precize të mekanizmave 

mbrojtës nëpërmjet të drejtës dhe standardeve ndërkombëtare është e nevojshme të përmendet se 

nuk ekziston një përkufizim i vetëm dhe përfundimtar për atë se çfarë është gjuha e urrejtjes dhe 

gjuha e urrejtjes si institut i veçantë, shpesh, vendoset në një hapësirë vakumi midis të drejtave të 

ndryshme dhe interpretimit të tyre (për shembull: e drejta e mbrojtjes nga diskriminimi dhe liria e 

fjalës), kështu që në pjesën e mbrojtjes është sidomos i rëndësishëm roli i gjykatave.  

 

Bazuar në këtë, është e nevojshme ngritja e mëtejme e kapaciteteve profesionale të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në zbatim të drejtë të legjislacionit në fuqi dhe përforcimi i bashkëpunimit me 

institucionet tjera relevante për luftimin e suksesshëm të kësaj dukurie. Gjatë trajnimit 

pjesëmarrësit do të kenë mundësinë e qasjes në raste nga praktika, ku mund të shihen sfidat dhe 

problemet e zbatimit të drejtë të legjislacionit për parandalimin dhe luftimin e rasteve te nxitjes se 

urrejtjes, si dhe mënyrat se si mund të tejkalohen apo zgjidhen këto sfida dhe probleme.  
 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Zbatojnë drejtë legjislacionin lidhur me krimet e urrejtjes;  

 Identifikojnë elementet e veprës penale të krimeve te urrejtjes;  

 Zbatojnë dhe respektojnë të drejtat e viktimave të krimeve të urrejtjes në procedurën penale. 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Kuptimi dhe elementet e veprës penale Nxitja e urrejtjes, e përçarjes ose e mosdurimit 

kombëtar, racor, fetar ose etnik;  

 Veprat penale të ndërlidhura më krimet e urrejtjes;   

 Të drejtat e viktimave të krimeve të urrejtjes gjatë procedurës penale;  

 Mbrojtja,  asistimi dhe kompensimi i viktimave të krimeve të urrejtjes;  

 Përforcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit mes akterëve kyç;  

 

Metodologjia e trajnimit  

Gjatë trajnimit do të përdoren metoda interaktive, simulime të rasteve, punë në grupe për raste nga 

praktika si dhe pyetje e diskutime për temat e përfshira në ketë trajnim.  
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit të Apelit dhe nivelit themelor. Trajnimi do të zgjate një (1) dite 
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1.5 Veprat penale kundër jetës dhe trupit me fokus te vepra penale e vrasjes dhe vrasjeve 

të rënda  

 

Veprat penale kundër jetës dhe trupit dhe veçanërisht kundër jetës janë veprat penale të cilat në 

praktikën gjyqësore në vazhdimësi paraqesin probleme në kualifikimin e saktë dhe të mirëfilltë. 

Për më tepër, e drejta e njeriut për jetë është e drejta më e rëndësishme në grupin e të drejtave dhe 

lirive themelore të njeriut dhe kjo e drejtë është absolute. Për këtë arsye, kjo e drejtë është e 

garantuar me aktet më të rëndësishme ndërkombëtare, por garantohet edhe me Kushtetutën e 

Republikës së Kosovës. Mbrojtja e të jetës është e sanksionuar edhe me dispozitat e KPRK, duke 

përcaktuar formën themelore të saj dhe disa forma të kualifikuara dhe të priviligjuara të kësaj vepre 

penale.  

 

Gjatë këtij trajnimi do të flitet hollësisht për përkufizimin dhe elementet esenciale të veprës penale 

të vrasjes, rrethanat, mënyrat dhe format e kryerjes së vrasjes dhe problemet praktike me rastin e 

kualifikimit të vrasjeve të rënda. Këto dhe çështje tjera do të adresohen përmes këtij trajnimi duke 

zbërthyer dispozitat ligjore dhe duke analizuar rastet praktike.  

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

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

 

 Avancojnë njohuritë për veprat penale të vrasjes dhe format e kualifikuara dhe të 

privilegjuara të saj; 

 Identifikojnë format, rrethanat dhe aspekte tjera të veprat penale të vrasjeve të rënda;  

 Analizojnë rastet praktike të këtyre veprave penale.  

 
Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 
 Veprat penale kundër jetës; 

 Vrasja dhe llojet e vrasjeve;  

 Vrasjet e kualifikuara dhe priviligjuara.  

 

Metodologjia e trajnimit  

 
Metodologjia e trajnimit do të fokusohet të diskutimi interaktiv me pjesëmarrësit, gjithashtu 

pjesëmarrësve, do t'ju ofrohen për të diskutuar në grupe edhe rastet nga praktika gjyqësore me 

qëllim të kualifikimit të drejtë juridik të veprave penale të këtij kapitulli.  

 
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 
Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit themelor. Trajnimi do te zgjate një (1) ditë. 
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1.6 Veprat penale kundër narkotikëve me theks të veçantë kur kryhen në formë të 

organizuar 

 

“Shitësit e drogave jetojnë duke shitur vdekjen, ndërsa narkomanet prej tyre e blejnë vdekjen”. 

Të rijnë, shumë prej tyre adoleshentë, janë viktima të drogës, organizatat e mëdha kriminale ose 

ndryshe struktura të krimit të organizuar që merren me trafikun e drogës, gjithnjë e më shumë po 

i konkurrojnë çdo lloj biznesi vendor e ndërkombëtar, duke imponuar edhe zhvillimet politike dhe 

ekonomike që shkojnë në favor të interesave të tyre. Në kushtet e një sistemi të shpërqendruar 

politik dhe të sigurisë, në të cilin gjendet shoqëria dhe shteti i Kosovës në këto vitet e fundit, një 

përdorues i drogës, për të siguruar parat e nevojshme për drogën e përditshme ose do të hyje në 

rrugën e krimit  ose do të bëhet viktimë e narkotikëve. Sipas të dhënave nga QKUK pacientët që 

pranohen për trajtim, përdorin llojet e drogave si: heroinë, kokainë, metadon, marihuanë, hashash, 

duke u kombinuar edhe me alkool. Strategjia shtetërore e Republikës së Kosovës kundër drogave, 

si dhe Plani i veprimit, obligon Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Arsimit, atë të Punëve të 

Brendshme, të Ekonomisë dhe Financave dhe Agjencinë e Inteligjencës, që në kuadër të 

objektivave të përgjithshme dhe atyre specifike, të ndërtojnë një shoqëri të shëndetshme në 

Kosovë, pa kërcënime nga keqpërdorimi i drogave, andaj kjo strategji dhe ky plan i veprimit duhet 

të jenë pjesë e punës edhe të prokurorëve dhe gjyqtarëve.  

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Identifikojnë elementet e veprave penale lidhur me narkotikë të rrezikshëm dhe substanca 

psikotrope; 

 Kryejnë hetime proaktive penale dhe financiare, në rastet që lidhen më trafikimin e 

narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope; 

 Identifikojnë llojet e narkotikëve dhe pasojat e përdorimit të narkotikëve të rrezikshëm dhe 

substancave psikotrope. 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Elementet e veprave penale lidhur me narkotikë të rrezikshëm dhe substanca psikotrope;  

 Hetimet proaktive penale dhe financiare, në rastet që lidhen më trafikimin e narkotikëve të 

rrezikshëm dhe substancave psikotrope;  

 Identifikimi i llojeve të narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope 

Kompetencat dhe bashkëpunimi më Njësinë për inteligjencë financiare;  

 Pasojat e  përdorimit të narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope;  

 Rast studimi. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

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

diskutime nga pjesëmarrësit. 
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit Prokurorët dhe gjyqtarët e shkallës së parë dhe shkallës 

së dytë. Trajnimi do të zgjatë një (1) ditë. 
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1.7 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. Po ashtu, 

edhe vendimet pa dyshim se duhet të jenë të përshtatura me gjendjen e tyre mendore, në mënyrë 

që masa e cila shqiptohet të ndikoj në përmirësimin e gjendjes së këtyre personave. 

 

Si identifikohen këta persona? Çfarë veprimesh procedurale fillestare ndërmerren ndaj tyre? Cilat 

ekzaminime duhet të kryhen? Cilat masa shqiptohen ndaj tyre dhe në cilin institucion duhet të 

vendosen? Sa zgjatë mbikëqyrja e zbatimit të këtyre masave nga gjykata? 

 

Ky program trajnimi pra, adreson pyetjet duke analizuar procedurën e cila zhvillohet ndaj 

kryerësve me çrregullime mendore, pastaj ekspertizat të cilat duhet të kryhen për përcaktimin nëse 

një person vuan nga ndonjë çrregullim mendor, dhe kur mund t’iu caktohet paraburgimi këtyre 

personave. Në trajnim do të trajtohen kriteret të cilat merren parasysh për shqiptimin e masave të 

trajtimit të detyrueshëm, si dhe mbikëqyrja e ekzekutimit të këtyre masave. 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Zgjerojnë njohurit lidhur me 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 modulit të trajnimit 

 

 Veçoritë e procedurës penale ku përfshihen kryerës me çrregullime mendore;  

 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 me pjesëmarrësit. Gjithashtu, do të ju ofrohen për të diskutuar edhe rastet 

praktike. 
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

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

 
Në praktikën tonë të përditshme nëpër gjykata dhe prokurori çdo ditë e më tepër na paraqiten rastet nga më 

të ndryshme duke filluar nga dhënia e ndihmës minimale juridike-akt lutjet e ndryshme për marrjen e 

deklaratës së dëshmitarëve apo dorëzimin e dokumenteve/ftesave apo aktvendimeve të ndryshme e deri tek 

ekstradimi i të kërkuarve sipas akt lutjes së shtetit kërkues.  

Qëllimi i këtij trajnimi është që të qartësohen dhe definohen në kuptim të drejt, ekstradimi, transferimi i 

lëndës, sigurimi i provave, ekzekutimi i vendimeve të huaja në bashkëpunimin juridik ndërkombëtar. 

Trajnimi po ashtu ka qëllim që gjykatat të krijojnë praktikë të pranueshme në mënyrë që zbatimi i 

dispozitave të ligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar të jetë konsistent. Në kuadër të këtij trajnimi do 

të trajtohet edhe aspekti i parimeve “Ne bis in Idem dhe Res Judicata” në mënyrë që të kuptohet drejt 

vendosja e kërkesave për bashkëpunim juridik ndërkombëtar, por po ashtu duke trajtuar edhe aspektin e 

bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në organizimin e BE-së, për të kuptuar dhe rritur aftësitë e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në mënyrë që të zbatohen standardet më të mira ndërkombëtare në bashkëpunimin juridik 

ndërkombëtar. 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Avancojnë njohuritë rreth instituteve të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar; 

 Analizojnë kërkesat e paraqitura nga shteti kërkues; 

 Avancojnë njohurit në fushën e ndihmës juridike ndërkombëtare për të rritur efikasitetin në 

ekzekutimin e kërkesave për ndihmë juridike.  

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar si mjet për zbatimin e drejtësisë; 

 Ligji për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Çështjet Penale dhe marrëveshjet 

dypalëshe; 

 Korniza institucionale;  

 Ekstradimi i personave te kërkuar apo te dënuar: 

 Letër rreshtimet ndërkombëtare; 

 Transferimi i personave të dënuar dhe transferimi i procedurës penale; 

 Njohja dhe ekzekutimi i aktgjykimeve të huaja në Republikën e Kosovës; 

 Ndihma juridike e ndërsjellët. 

 Provueshmëria e provave te siguruara përmes ndihmës juridike ndërkombëtare dhe 

rrugëve jo formale. 

 

Metodologjia e trajnimit 

Trajnimi do të ndjek një qasje pro-aktive dhe praktike, me fokus në çështjet ‘operacionale’. 

Trajnim do të përfshijë detyra grupore dhe përmes rasteve studimore të bazuara në raste reale, do 

të përvijohen çështjet e cekura më sipër, tek përmbajtja e modulit të trajnimit. Përmes analizimit 

të ‘skenarëve’ të ndryshme, pjesëmarrësit do të zbatojnë institutet nga fusha e bashkëpunimit 

juridik ndërkombëtar në çështjet penale, me qëllim të identifikimit të mundësive dhe sfidave në 

zbatim dhe arritjes së zgjidhjeve konkrete.  

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

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

ditë. 
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1.9 Provat në procedurën penale, Masat e fshehta të hetimit dhe vëzhgimit si dhe Mbrojtja 

e dëshmitarëve dhe të dëmtuarve (viktimave) si dhe dëshmitarët bashkëpunues 

 

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. 

 

Masat e fshehta të hetimit dhe vëzhgimit janë ndër veprimet më të ndjeshme hetimore. Ndërmarrja 

e këtyre masave padyshim se prek privatësinë e jetës së individit, si një nga të drejtat dhe liritë 

themelore të njeriut. Në praktikën gjyqësore vendosja lidhur me këto masa ka hapësira për 

përmirësim, qoftë në respektimin e parimeve me rastin e dhënies së urdhrave për këto masa por 

edhe në mbikëqyrjen e zbatimit të tyre në aspektin praktikë. Me këto veprime hetimore synohet 

sigurimi i provave të cilat do të shërbejnë si bazë për ngritjen e aktit akuzues dhe argumentimin e 

tij para gjykatës. Duke qenë se në aspektin e zbatimit të këtyre masave si veprime procedurale 

penale ato shpesh herë mund të shkaktojnë cenim të rendë të të drejtave dhe lirive të njeriut duke 

ndërhyrë në nivelin e privatësisë së personave, është e nevojshme dhe e domosdoshme që të ketë 

trajnim për zbatimin të këtyre masave.  

 

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 modulit të 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; 
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 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;  

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

Sesioni I –Provat në procedurën penale 

 

 Faktet dhe vërtetimi i tyre në procedurë penale; 

 Sigurimi i provave në veprimet fillestare të policisë; 

 Sigurimi i provave me anë të masave të fshehta të vëzhgimit dhe hetimit; 

 Provat në fazën e hetimeve; 

 Ligjshmëria e provave dhe kundërshtimi i tyre 

 Shqyrtimin dhe vlerësimin e provave, 

 Besueshmëria dhe fuqia provuese  

 Shembuj praktik  

 

Kohëzgjatja e  sesionit: 2 ditë 

 

Përfitues nga ky trajnim janë gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit themelor mirëpo, sipas nevojës 

mund të jenë edhe mbrojtës të viktimave, zyrtarë policor dhe zbatues të tjerë të ligjit.  

 

Sesioni II- Masat e fshehta të hetimit dhe vëzhgimit 

 Llojet e masave të fshehta; 

 Veprat penale për të cilat mund të lëshohen masat e fshehta; 

 Kur lëshohen masat e fshehta, bazat e dyshimit; 

 Kërkesat për lëshimin e urdhrit për masat e fshehta; 

 Përdorimi i masave të fshehta si provë në procedurë penale; 

 Kohëzgjatja e masave të fshehta; 

 Pranueshmëria e provave të siguruara me anë të urdhrit për masat e fshehta dhe teknike të 

vëzhgimit dhe hetimit dhe Paneli për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit; 

 Të drejtat e personave ndaj të cilëve zbatohen urdhëresa për masa të fshehta dhe teknike të 

vëzhgimit dhe hetimit. 

 

Kohëzgjatja e sesionit: 1 ditë 

Përfitues: Gjyqtarët  dhe prokurorët, mirëpo sipas nevojës dhe mundësisë realizuese edhe zyrtarët 

policor. 

Sesioni II- Mbrojtja e dèshmitarëve dhe të dëmtuarve (viktimave) si dhe dëshmitarët 

bashkëpunues 

 
 Kërkesa për masë mbrojtëse apo anonimitet dhe lëshimi i urdhrit mbrojtës nga gjyqtari; 

 Procedura për shpalljen e personit dëshmitar të mbrojtur; 

 Urdhri për anonimitet si dhe format e tij; 
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 Zbatimi i intervistimit të personave të mbrojtur 

 Përfitimet e dëshmitarit të mbrojtur sipas ligjit. 

 Hartimi i kërkesë dhe seanca dëgjimore për dëshmitar bashkëpunues 

 Urdhri për dëshmitar bashkëpunues 

 

Kohëzgjatja e sesionit: 2 ditë 

 

Përfitues: Prokurorët dhe gjyqtarët e shkallës së parë dhe shkallës së dytë, duke përfshirë edhe 

prokurorët special dhe gjyqtarët e departamentit special në të dy nivelet 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Gjatë trajnimit do të përdorën metoda të kombinuara të shpjegimit, përfshirë shpjegime teorike 

dhe praktike të përcjella me shembuj nga praktika gjyqësore, dhe do ofrohen raste nga praktika 

gjyqësore.  
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1.10 Paraburgimi dhe masat tjera për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë 

 

Si masë më e rëndë në kuadër të këtyre masave është paraburgimi. Sipas instrumenteve 

ndërkombëtare por edhe legjislacioni ynë sugjeron që paraburgimi të aplikohet vetëm kur shteren 

të gjitha mundësitë tjera për ta arritur qëllimin. Masat për sigurimin e  pranisë së të pandehurit në 

procedurë janë paraparë në KPPK si instrumente me të cilat bëhet kufizimi i lirisë së lëvizjes, dhe 

përcaktohen kushtet ligjore me qëllim të zhvillimit me sukses të procedurës penale. Masat për 

sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë, shpeshherë nuk janë zbatuar sipas mënyrës dhe 

kushteve të parapara me ligj, andaj në praktikën gjyqësore ende ka vështirësi në identifikimin, 

vlerësimin dhe analizimin e rrethanave lidhur me vendosjen për secilën bazë për këto masa.  

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

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

 

 Vlerësojnë drejtë elementet për përcaktimin e masave për sigurimin e pranisë së të 

pandehurit në procedure;  

 Zbatojnë parimet bazë lidhur me këto masa; 

 Hartojnë dhe arsyetojnë mjaftueshëm vendimet për shqiptimin e këtyre masave. 
 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Kushtet ligjore-bazat për caktimin e masave për sigurinë e pranisë së të pandehurit në 

procedurë;  

 Të drejtat e pandehurit në procedurën gjyqësore; 

 Paraburgimi dhe arsyetimi i aktvendimit për caktimin për paraburgim; 

 Paraburgimi dhe masat tjera në raport me të drejtat dhe liritë e njeriut. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 
Metodologjia e trajnimit do të jetë e kombinuara duke përfshirë shpjegime teorike dhe praktike, 

diskutim instruktiv dhe trajtim i rasteve nga praktika. 

 
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 
Gjyqtarët e gjykatave themelore dhe të Apelit, prokurorët e prokurorive themelore, të Apelit dhe 

të Prokurorisë Speciale të Republikës së ne Kosovës. Trajnimi do të zgjatë një (1) ditë. 
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1.11 Shqyrtimi gjyqësor dhe gjykimi në mungesë 

 
Kodi i Procedurës Penal, përveç tjerash, ka pësuar ndryshime të mëdha edhe në dispozitat që e 

rregullojnë procedurën pas ngritjes së aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit, duke parashikuar, 

shqyrtimin fillestar dhe shqyrtimin e dytë. Në anën tjetër, pas hyrjes në fuqi të KPP, në praktikën 

gjyqësore, janë paraqitur mjaft vështirësi dhe konfuzione me rastin e aplikimit të dispozitave 

ligjore që i referohen shqyrtimit fillestar, shqyrtimit të dytë dhe shqyrtimit gjyqësor. Përveç tjerash,  

gjykimi i të pandehurve në mungesë, që është paraparë me plotësimin e kodit, duke respektuar 

standardet e së drejtës në gjykim të drejtë dhe parimeve tjera të së drejtës ndërkombëtare për të 

drejtat e njeriut. Një gjë e tillë përbën përjashtim nga rregullat e përgjithshme të procedurës penale, 

dhe duhet të jetë e lidhur me qëllimin e luftës ndaj pa ndëshkueshmërisë së krimeve kundër të 

Drejtës Ndërkombëtare Humanitare dhe të Drejtës Ndërkombëtare Penale, të kryera në territorin e 

Republikës së Kosovës. 

 
Objektivat e modulit të trajnimit 

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

 

 Organizojnë në mënyrë të drejtë zhvillimin e procedurës në shqyrtimin fillestar dhe në 

shqyrtimin e dytë;  

 Vlerësojnë rolin e gjyqtarit dhe prokurorit të shtetit gjatë shqyrtimit fillestar dhe të dytë dhe 

gjyqësor;  

 Zbatojnë drejt dispozitat ligjore që rregullojnë gjykimin ne mungesë. 

 

 
Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Zhvillimi dhe rrjedha e procedurës në shqyrtimin fillestar dhe në shqyrtimin e dytë; 

 Roli i gjyqtarit dhe prokurorit të shtetit gjatë shqyrtimit të dytë;  

 Seanca për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin; 

 Shqyrtimi gjyqësor; 

 Gjykimi në mungesë. 

 
Metodologjia e trajnimit  

 
Përmes prezantimit të rasteve nga praktika gjyqësore dhe diskutimit në grupe, do të analizohen 

situata të ndryshme në të cilat do të mund të gjendeshin gjyqtarët gjatë shqyrtimit fillestar, 

shqyrtimit të dytë apo të shqyrtimit gjyqësor. 
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit themelor dhe të apelit. Trajnimi do të zgjatë një (1) ditë. 
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1.12  Mjetet juridike në procedurën penale  

 

Qëllimi i përdorimit të mjeteve juridike është evitimi i të metave juridike dhe faktike që 

pretendohet se janë bërë nga gjykata përkatëse. Kodi i Procedurës Penale parasheh që palët e 

pakënaqura me vendimet gjyqësore në procedurë penale, kanë të drejtë nën kushtet e caktuara që 

të përdorin mjetet e rregullta dhe të jashtëzakonshme juridike.  

 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

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

 

 Zbatojnë drejtë rregullat e përgjithshme lidhur me mjetet juridike;  

 Identifikoj bazat për të cilat mund të paraqitet mjetet juridike; 

 Evitojnë disa nga dilemat e mundshme që janë paraqitur në praktikën gjyqësore. 

 
Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 
 Ankesa kundër aktgjykimit;  
 Ankesat kundër aktvendimeve të gjykatave;  
 Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë;  
 Kërkesa për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit;  
 Rishikimi i procedurës penale. 

 
 

Metodologjia e trajnimit  

 
Gjatë këtij trajnimi do të përdoren bashkëbisedim aktiv me pjesëmarrësit lidhur me çështje dhe 

dilema nga praktika gjyqësore, duke mos e lënë anash diskutimin e situatave të ndryshme para të 

cilave do të gjendeshin gjyqtarët dhe prokurorët në vendosjen e rasteve lidhur me mjetet e rregullta 

dhe të jashtëzakonshme juridike. 

 
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Gjyqtarët dhe Prokurorët e të gjitha niveleve. Trajnimi do të zgjatë një (1) ditë. 
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1.13  Përgjegjësia penale e personave juridik 

 

Personat juridik mund të përgjigjen për vepra penale nga pjesa e veçantë e Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës edhe për vepra tjera penale, nëse janë plotësuar kushtet për përgjegjësinë 

e personit juridik të parapara me Ligjin për Përgjegjësinë e Personave Juridik për vepra penale. 

Sipas këtij ligji, personi juridik është përgjegjës për vepër penale të personit përgjegjës i cili duke 

vepruar në emër të personit juridik në kuadër të autorizimeve ka kryer vepër penale me qëllim që 

për atë, personi juridik të realizoj ndonjë dobi ose ka shkaktuar dëme. Përgjegjësia e personit 

juridik ekziston edhe atëherë kur veprimi i atij personi juridik ka qenë në kundërshtim me politikën 

afariste apo urdhrat e personit juridik. Mirëpo, edhe përkundër këtyre dispozitave ligjore, në 

praktikën gjyqësore paraqiten probleme të shpeshta në përcaktimin e përgjegjësisë penale të 

personave juridik. 

 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Zbatojnë drejtë institutin e përgjegjësisë penale të personave juridik sipas ligjit; 

 Analizojnë njohuritë se kur mund të ndiqet penalisht një pëson juridik; 

 Interpretojnë drejtë normat ligjore përgjegjësinë penale të personave juridik. 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Korniza ligjore për ndjekjen penale të personave juridik; 

 Llojet e shoqërive tregtare të cilat mund të ndiqen penalisht; 

 Përgjegjësia penale e personit juridik për veprën penale dhe përgjegjësia penale e personit 

përgjegjës për veprën e kryer në emër të dhe për personin juridik; 

 Llojet e dënimeve që mund ti shqiptohen personit juridik; 

 Praktika e gjykatave vendore dhe e gjykatave nga EU dhe USA lidhur me përgjegjësinë 

penale të personave juridik.  

 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

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

diskutime nga pjesëmarrësit të ndarë në grupe, simulime të rasteve me pjesëmarrësit në trajnim, 

diskutimi i vendimeve të gjykatave vendore dhe ndërkombëtare. 

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Gjyqtarët, Prokurorët e Shtetit, Bashkëpunëtorët profesional. Trajnimi do të zgjatë një (1) ditë. 
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1.14 Kompensimi i viktimave të krimit në kuadër të sistemit juridik të Republikës së 

Kosovës 

 

Trajnimi për kompensimin e viktimave të krimit në kuadër të sistemit juridik të Republikës së 

Kosovës është në funksion të ngritjes dhe avancimit të njohurive tek Gjyqtarët dhe Prokuroret për 

fushën e kompensimit të viktimave të krimit në kuadër të Sistemit Juridik të vendit. Për më shumë 

qëllimi i trajnimit është i fokusuar që Gjyqtarët dhe Prokuroret të kenë mundësin që të njoftohen 

me ndryshimet dhe avancimin e legjislacionit për kompensimin e viktimave të krimit, kjo për 

faktin se janë Gjyqtarët dhe Prokuroret ata që do të zbatojnë ketë legjislacion që viktima të kenë 

qasje ne drejtësi dhe te realizoj ketë të drejtë Kushtetuese dhe Ligjore.  

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Avancojnë njohuritë rreth kompensimit të viktimave të krimit në kuadër të sistemit juridik të 

vendit; 

 Kuptojnë obligimet e institucioneve relevante që janë kategori Ligjore për trajtimin, njoftimin 

dhe vendosjen për rastet e kompensimit të viktimave të krimit; 

 Zgjerojnë njohuritë për trajtimin dhe vendosjen e rasteve duke pasur për bazë edhe 

kompensimin e viktimave të krimit dhe atë në harmoni me legjislacionin përkatës në fuqi. 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Kompensimi i viktimave të krimit një e drejt që duhet të jenë të njoftuara viktimat; 

 Kompensimi i viktimave të krimit në kuadër të sistemit juridik të Republikës së Kosovës; 

 Mekanizmat institucional për trajtimin, njoftimin dhe vendosjen lidhur me kompensimin e 

viktimave të krimit 

 Sfidat në realizimin e të drejtës së kompensimit nga ana e viktimave të krimit, si një e drejt 

ligjore; 

 Bashkëpunimi ndër institucional në zbatim të legjislacionit përkatës me qellim te realizimit 

të së drejtës nga viktimat për kompensim. 

 Obligimet ligjore për kontribut financiar në fondin për kompensimin e viktimave të krimit. 

 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Trajnimi do të përfshijë punë në grup, diskutime, simulime, prezantime të shkurtra nga Gjyqtarët 

dhe Prokuroret, me qellim të vlerësimit të gjendjes, pasqyrimin e problemeve në praktik dhe atë 

që e përcakton legjislacioni përkatës në fuqi për kompensimin e viktimave të krimit.  

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

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

 

1.15 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 ëorganizuar 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 modulit të 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. 

 

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; 

 Infiltrimi i krimit të organizuar në biznese dhe në institucione publike; 
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 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 të drejtat e viktimave tek krimi i organizuar; 

 Strategjitë e Prokurorisë për hetimin e grupeve kriminale; 

 Sekuestrimi i corpora delictit te krimi i organizuar; 

 Sekuestrimi i benefiteve të përfituara nga krimi organizuar;  

 Korniza strategjike dhe institucionale në fushën e bashkëpunimit në çështjet penale. 

 

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 nivelit themelore dhe të apelit si dhe bashkëpunëtor profesional nga 

Departamenti përkatës si dhe ekspert nga PSRK. Trajnimi do të zgjate tri sesione nga dy (2) ditë. 
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1.16 Pastrimi i parave dhe hetimi financiar 

 

Kosova në vitet e fundit gjithnjë e më tepër po zgjeron bashkëpunimin më vendet tjera që janë 

pjesë e Bashkimit Europian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve tjera dhe po bënë 

përpjekje të vazhdueshme për të qenë pjesë e të gjitha strukturave euro atlantike, andaj pastrimi i 

parave si njëra ndër veprat penale më komplekse, për shkak të mënyrës së kryerjes dhe personave 

të përfshirë si kryere, në vazhdën e këtyre përpjekjeve Kosova në vitet e fundit ka hartuar 

legjislacionin në përputhje më standardet e Bashkimit Evropian, mirëpo është kërkesë e 

vazhdueshme që të zbatohet në praktikë ky legjislacion dhe të gjitha standardet ndërkombëtare, në 

mënyrë që të parandalohet dhe luftohet ky fenomen që i sjell  vendit humbje apo dëme të mëdha 

financiare, të cilat mund të ndikojnë drejtpërsëdrejti në zhvillimin ekonomik të vendit. 

 

Edhe pse pastrimi i parave si fenomen dhe vepër penale është trajtuar nga prokurorët dhe gjyqtarët, 

ende një ndër dilemat e ngritura në praktikën gjyqësore është identifikimi i elementeve të veprave 

penale që ndërlidhen më pastrimin e parave dhe kualifikimin e saktë juridik të kësaj vepre penale. 

Në praktikën gjyqësore akoma diskutohen dilemat lidhur më rastet kur ekziston mundësia e 

shpalljes fajtorë për pastrim të parave, të personave të cilët për ndonjë arsye, nuk mund të shpallën 

fajtorë për veprën penale bazë, si dhe sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë së fituar përmes 

pastrimit të parave. Një sfidë tjetër edhe më tutje ekziston në rastet e bashkëpunimit ndërkombëtar 

në mes organeve të ndjekjes së Republikës së Kosovës dhe organeve të ndjekjes se vendeve të 

Bashkimit Evropian dhe në veçanti më ato vende që ende nuk e kanë njohur Kosovën. 

 

Qasja e deri tanishme në prokurori dhe gjykatat e Kosovës, tregon nevojën për një qasje ndryshe 

nga ajo që është parë deri më tani, sepse qasja e prokurorëve dhe gjyqtarëve duhet të bazohet  jo 

vetëm në dispozitat e Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale, në 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, andaj trajnimi do të fokusohet më shumë në praktikën gjyqësore, duke nxitur pyetje dhe 

përgjigje si dhe diskutime për dilemat dhe sfidat e paraqitura gjatë punës praktike në prokurori dhe 

gjykatë. 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

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

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

mbështesin aktakuzat e ngritura; 

 shqiptojnë sanksione adekuate penale ndaj kryerësve të këtyre veprave penale; 

 sekuestrojnë dhe konfiskojnë pasurinë e fituar më këto vepra penale; 

 krahasojnë legjislacionin vendor me atë të BE-së; 

 zbatojnë format e ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar. 

 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

Sesioni I 

 

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

financiare;  
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 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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

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

diskutime nga pjesëmarrësit 

 

 

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 si dhe bashkëpunëtorët 

profesional dhe ekspertët të PSRK. Trajnimi do të zgjate tri sesione nga dy (2) ditë. 
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1.17 Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare 

 

Për shkak të rëndësisë dhe rrezikshmërisë së këtyre veprave penale, KPRK i kushton një kapitull 

të tërë veprave penale të korrupsionit zyrtar dhe veprave penale kundër detyrës zyrtare. Kohëve të 

fundit në praktikën tonë gjyqësore kemi mjaftë raste në të cilat kryerësit akuzohen për shkak të 

veprave penale të këtij Kapitulli dhe shpeshherë na paraqiten dilemat të ndryshme në lidhje me 

zbatimin e drejtë të dispozitave ligjore që i referohen këtyre veprave 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 

 Krijimi i figurës se veprës penale të korrupsionit me prova rrethanore 
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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1.18  Program i Specializuar “ Mashtrimi dhe Korrupsioni në Prokurimin Publik, Sesioni 

I dhe II” 

 

Bazuar në raportet e institucioneve dhe organizatave që monitorojnë prokurimin publik dhe 

raportet e Auditorit të Përgjithshëm, vlerësohet se prokurimi publik është një prej fushave ku ka 

korrupsion dhe se ka nevojë për zhvillim të njohurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve për këtë fushë. 

Po ashtu, është kërkesë e vazhdueshme e gjyqtarëve dhe prokurorëve që të diskutojnë me të gjithë 

akterët relevant në vend rreth procedurave të prokurimit publik dhe problemeve të zbatimit të tyre 

në praktikë. Ky program adreson kërkesat e lartpërmendura duke u fokusuar në elaborimin praktik 

të të gjitha fazave të prokurimit publik. Në këtë kuadër 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. Në fokus të këtij programi do të jenë edhe faza e implementimit të 

kontratës dhe po ashtu hetimi dhe gjykimi i veprave penale të kësaj natyre. 

 

Ky trajnim ka për qëllim përfitimin e njohurive teorike dhe praktike për gjyqtarët dhe prokurorët 

lidhur me procedurat e prokurimit publik dhe hetimi i mashtrimit dhe korrupsionit në prokurim 

publik në të gjitha fazat e prokurimit publik. 

 

Një prej dilemave ka të bëjë me atë se në rast të dyshimeve për mashtrim gjatë fazave të prokurimit, 

a duhet të shtjerrën së pari mjetet jurdike, si kundërshtimi tek Autoriteti Kontraktues dhe ankesa 

në Organin Shqyrtues të Prokurimit apo mund të ndiqet penalisht personat zyrtar të përfshirë në 

mashtrim pavarësisht mundësisë së parashtrimit të mjeteve jurdike të lartcekura. 

 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Kuptojnë dhe zbërthejnë parimet kryesore dhe procedurat e prokurimit dhe dosjen e tenderit;   

 Identifikojnë funksionet kryesore të institucioneve në fushën e prokurimit; 

 Kuptojnë përkufizimin e mashtrimit dhe korrupsionit në prokurim; 

 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; 

 Zbulimin e konfliktit të interesit. 

 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

Sesioni I 

 

Parime e përgjithshme 

 Parimi i efektivitetit në kosto dhe efikasitetit  

 Parimi i konkurrencës  

 Barazia e trajtimit/mos-diskriminimi;  

 Transparenca; 
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 Procedurat e hapura dhe të kufizuara;  

 Procedurat e negociuara pas dhe pa publikimit të njoftimit të kontratës; 

 Procedurat për kuotimin e çmimeve dhe procedurat për kontratat me vlerë minimale dhe 

kontratat e pronës së paluajtshme;  

 Kontratat Publike Kornizë. 

 

Korniza institucionale në fushën e prokurimit publik 

 Komisioni rregullator i prokurimit publik  

 Organi shqyrtues i prokurimit  

 Agjencia qendrore e prokurimit  

 Rolet dhe përgjegjësitë në procesin e vendimmarrjes në ciklin e prokurimit brenda 

autoritetit kontraktues  

 Zyrtari kryesor administrativ (ZKA), Zyrtari kryesor financiar (ZKF), Zyrtari autorizues 

(ZA) dhe Zyrtari certifikues (ZC)  

 Zyrtar përgjegjës i prokurimit (ZPP)  

 Departamenti i prokurimit  

 Njësia kërkuese  

 Menaxheri i projektit  

 

Përkufizimi i korrupsionit dhe mashtrimit 

 Shkaqet e korrupsionit; 

 Psikologjia prapa mashtrimit dhe elementeve të mashtrimit; 

 Arsyet prapa mashtrimin në prokurim; 

 Korrupsioni dhe veprat mashtruese sipas KPK- së.  

 

Korrupsioni dhe mashtrimi në procesin e prokurimit  

 Mashtrimi dhe korrupsioni në fazën para tenderimit- skemat tipike të mashtrimit në 

prokurim gjatë fazës para tenderimit;  

 Mashtrimi dhe korrupsioni në fazën e tenderimit- skemat tipike të mashtrimit në prokurim 

gjatë fazës së tenderimit;  

 Mashtrimi dhe korrupsioni në fazën pas dhënies së kontratës-skemat tipike të mashtrimit 

në prokurim gjatë fazës pas dhënies së kontratës.  

 

 

Sesioni II 

 

Procesi i planifikimit dhe fillimit të procedurës 

 Planifikimi i prokurimit; 

 Inicimi i prokurimit; 

 Dosja e tenderit; 

 Specifikimet teknike; 

 Kriteret e përzgjedhjes. 

 

Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve 

 Komisioni i vlerësimit; 

 Dhënia e kontratës. 

 

Ankesat dhe Menaxhimi i Kontratës 

 Korrupsioni - ryshfeti dhe haraçi;  

 Pagesat dhe ndikimi korruptiv;  
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 Ofertat me marrëveshje mashtruese  

 Ofertimi “formal”  

 

Specifikime të manipuluara/përshtatja enkas e ofertave  

 Manipulimi i ofertave;  

 Metodat jo-konkurruese të prokurimit ose procedurat njëburimore të paarsyeshme;  

 Prokurimet e ndara.  

 

Mashtrime me fatura 

 

 Bashkëdyzimi i punëve në kontrata;  

 Faturimi i rrejshëm i kostove; 

 Faturimi i rremë në raportet kontabël;  

 Faturimi i rremë material;  

 Faturimet e rreme të fuqisë punëtore;  

 Skemat e çmimeve të mangëta në kontrata me negocim; 

 Dështimi në përmbushje të specifikimeve të kontratës;  

 Faturat e rreme, të fryra ose të dyfishuara;  

 Ofruesit fiktivë të shërbimeve ; 

 Zëvendësimi i produktit.  

 

Hetimi dhe zbulimi i korrupsionit dhe mashtrimit  

 

 Identifikimi i burimeve të informacionit; 

 Planifikimi dhe zhvillimi i hetimeve; 

 Përdorimi i teknikave dhe metodave speciale të hetimit. 

 

Identifikimi i konfliktit të interesave në prokurim publik  

 

 Përkufizime të konfliktit të interesit;  

 Konflikti i interesit sipas kodit etik të prokurimit të KRPP-së; 

 Deklarata lidhur me mungesën e konfliktit të interesit.  

 

 

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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1.19 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.” Gjithashtu ndërlidhet me procesin e integrimit 

evropian dhe si e tillë është pjesë e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së 

Stabilizim-Asociimit 2017-2021 dhe të konkluzioneve të takimit të parë të nën-komitetit për 

Drejtësi, Liri dhe Siguri në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. 

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 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 hetimit dhe gjykimit efektiv, të pavarur dhe profesional.  

 

Objektivat e modulit të 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 modulit të trajnimit 

 

Sesioni I 

 

 Vështrimi i kornizës ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare kundër terrorizmit; 

 Parandalimi i terrorizmit, si fokus strategjik i përpjekjeve antiterroriste;  

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

terrorizmin. 

 

 

Sesioni II 

 

 Teknikat e hetimit dhe të provuarit e terrorizmit; 
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 Liritë dhe të drejtat themelore të njeriut të rrezikuara nga masat represive kundër 

terrorizmit; 

 Korniza strategjike dhe institucionale në fushën e bashkëpunimit në çështjet penale 

kundër terrorizmit; 

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

 Të miturit  kryes të veprave penale të ekstremizmit radikalizmit dhe terrorizmit   

 

Sesioni III 

 

 Sanksionet penale kundër kryerësve të veprave penale të terrorizmit; 

 Lidhjet ndërmjet krimit të organizuar dhe terrorizmit. 

 Strategjia kombëtare kundër terrorizmit në Kosovë. 

 Terrorizmi dhe pjesëmarrja në luftërat e huaja.  

 

 

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, Prokuroret e Prokurorisë Speciale, dhe 

Agjencitë ligj zbatuese që merren me luftimin e terrorizimit, bashkëpunëtorët profesionale dhe 

ekspertët e PSRK-së si dhe gjyqtar dhe prokuror nga Departamenti për të Mitur si dhe zyrtar nga 

Shërbimi Sprovues i Kosovës ( sesioni i II). Trajnimi do të zgjatë tri sesione nga dy ditë. 
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1.20 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 jane 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 modulit të 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 modulit të 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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1.21 Dhuna në familje 

 

Dhuna në familje, paraqet një fenomen negativ të përhapur që sfidon jo vetëm shoqërinë kosovare 

në përgjithësi por edhe sistemin e drejtësisë në veçanti. Korniza ligjore dhe ajo institucionale në 

këtë fushë është kryesisht në përputhje me standardet e BE-së dhe ato ndërkombëtare. Ligji për 

Dhunën në Familje duhet të harmonizohet me kodin e ri penal...’’. Kodi Nr. 06/L-074 Penal i 

Republikës së Kosovës (tutje ‘’KPRK’’), në nenin 248 e ka përcaktuar dhunën në familje si vepër 

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

Tutje, në këtë drejtim ka pasur zhvillime pozitive sa i përket kornizës ligjore. Sipas raportit për 

Kosovën 2020, në shtator të vitit 2020, Kuvendi miratoi një ndryshim në Kushtetutën e Kosovës, 

ndryshim ky që i jep efekt të drejtpërdrejtë Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin 

dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje (Konventa e Stambollit). Ky është një hap 

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

dhunës në familje. Megjithatë, sfidë paraqet implementimi i dispozitave të nenit 248 të KPRK-së, 

në punën e përditshme të sistemit prokurorial dhe gjyqësore. Implementimi i kësaj dispozite hasi 

në vështirësi sa i përket rasteve kur në kuadër të dhunës në familje kryhej edhe vepër e veçantë 

penale, si Kanosja, Sulmi, lëndim i lehtë trupor etj., përkitazi me cilësimin juridik të veprës penale.  

Për këtë qëllim, u zhvilluan diskutime të vazhdueshme në mes të akterve vendor dhe ndërkombëtar 

që mbështesin sistemin gjyqësore në Kosovës përmes tryezave dhe forumeve të ndryshme të cilat 

dhanë rezultatin e pritur. Me 12 qershor 2020, Gjykata Supreme e Kosovës, miratoi Udhëzimin 

me numër Gj.A.Su. 113/2020 lidhur me cilësimin juridik dhe trajtimin e rasteve të Dhunës në 

familje sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Ky udhëzim paraqet një zhvillim të madh në 

avancimin e mekanizmave ekzistues institucional në adresimin dhe trajtimin e rasteve të dhunës 

në familje duke lehtësuar punën e prokurorëve dhe gjyqtarëve, përkitazi me cilësimin juridik të 

kësaj vepre penale. 

 

Si duhet të kualifikohen raste e dhunës në familje në praktik, si vepër penale dhunë në familje apo 

lëndim i lehte trupor? Me cilën vepër penale duhet të kualifikohet, kur kemi elemente të veprës 

penale dhune ekonomike në kuadër të dhunës ne familje, si dhune në familje apo asgjësim apo 

dëmtim i pasurisë? Shkelja urdhrit për mbrojtje të kualifikohet sipas ligjit për mbrojtje nga dhuna 

në familje apo të kualifikohet si vepër penale mospërfillja e vendimit të gjykatës?  

 

Objektivat e modulit të 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 modulit të trajnimit 

 
 Elementet e përgjithshëm 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;  

 Cilësimi juridik në rastet kur në kuadër të Dhunës në familje është kryer edhe një vepre tjetër 

penale;  

 Vepra penale dhuna ne familje dhe keqtrajtimi dhe braktisja e fëmijës (elementet e veprës 

penale dallimi dhe kompetenca 

 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);  

 Dhuna në familje nga kryesit me çrregullime mendore. 

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

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

Stambollit  është bërë pjesë integrale e Kushtetutës. 

Për më tëpër neni 22 i Kushtetututës  përcakton se kjo Konventë tani gëzon zbatueshmëri  

direkte në Republiken e Kosovës. 

 Përdorimi i rrethanave lehtësuese dhe rënduese në procedurën penale si pjesë e përllogaritjes 

së dënimit me fokus në rastet e dhunës në familje 

 

 
Metodologjia e trajnimit 

 

Trajnimet do të organizohen në formë të prezantimeve nga ana e trajnues me përvojë në rastet e 

Dhunës në Familje të cilët do të ofrojnë materiale teorike dhe shembuj praktike. Kjo metodologji 

aplikon format e ushtrimeve me raste praktike, diskutim në grup të madh apo të ndarë në nën-

grupe, simulime të rasteve me pjesëmarrësit në trajnim, diskutimi i arsyetimeve të vendimeve të 

Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës Supreme. Materialet e parashikuara për këtë modul do të jenë, 

dispozitat respektive të legjislacionit në fuqi, udhëzimi i gjykatës supreme dhe aktvendimi të 

gjykatës.  

 
Përfituesit dhe kohëzgjatja 

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

Një dite do te mbahen ligjërata  ndërsa ditën e dyte  do të organizohet tryeze ku do te praktikohen 

raste hipotetike për të identifikuar formate e dhunës  në familje dhe cilësimi i veprave penale me 

raste praktike. Trajnimi do të zgjatë dy (2) ditë 
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1.22 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 modulit të 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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1.23 Krimet e luftës 

 
Vendi ynë është një nga vendet e dalura nga lufta dhe se gjatë kësaj lufte kanë ndodhur raste të 

krimeve të luftës. ndryshme të cilat dyshohen se bëjnë pjesë në sfondin e krimeve të luftës.  

 

Këto raste kanë qenë kompetencë dhe janë trajtuar nga gjyqtarë e prokurorë të misioneve 

ndërkombëtare në Kosovë, respektivisht nga gjyqtarë e prokurorë të UNMIK e EULEX.  

 

Me transferimin e kompetencave nga Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në 

Kosovë (EULEX) tek institucionet vendore, respektivisht tek prokurorët dhe gjyqtarët vendorë, 

këto raste kanë filluar të trajtohen nga gjyqtarët dhe prokurorët vendorë.  

 

Mungesa e gjykimit dhe trajtimit të këtyre rasteve në mënyrë të vazhdueshme nga gjyqtarët dhe 

prokurorët vendorë, ka sjellur edhe deri tek mungesa e ndonjë përvoje shumë të madhe të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve vendorë në trjatimin e këtyre rasteve. Andaj, gjyqtarët dhe prokurorët 

vendorë kanë nevojë mase eminente në ngritjen e kapaciteteve në trajtimin e këtyre rasteve.     

Gjyqtarët dhe prokurorët vendor kanë nevojë për 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 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.  

 

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.  

 

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;  
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 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 modulit të 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 dy (2) ditë  

 

Ky modul përveç organizimit në formë të trajnimit, do të organizohet edhe në formë të tryezës dhe 

që koncepti i tryezës dhe agjenda do të ndërtohet mbi bazën e përmbajtjes së këtij moduli. 
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PUNËTORI DHE TRYEZA  

NGA LËMIA PENALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Punëtori dhe tryeza nga lëmia penale 

 

1.24 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 kësaj tryeze 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 tryezës 

 

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 tryezës 

 

 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. 
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Metodologjia e tryezës  

 

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 e tryezës 
 

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

 

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. 

 

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. 
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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 tryezës  

 

 Identifikimin e problemeve ligjore për sekuestrimin dhe konfiskimin; 

 Identifikimi i praktikave jo të përputhshme në gjykatat themelore; 

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

konsoliduar të gjykatës Supreme; 

 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 tryezës 

 

 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 tryezës  

 

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. 
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1.26  Tryezë: Veprat penale kundër integritetit seksual  

 

Ndjeshmëria e veprave penale kundër integritetit seksual kërkon një trajtim më të detajuar për të 

hequr dilemat nga fakti se dispozitat ligjore lënë vend për interpretim dhe konfuzion. Po ashtu në 

kuadër të kapitullit të veprave penale kundër integritetit seksual ndër të tjera parasheh edhe disa 

vepra që prekin integritetin seksual. Zbatimi i drejtë i dispozitave ligjore nga ky kapitull shpesh 

herë paraqitet si sfidë për gjyqtarët dhe prokurorët.  

Cilat janë veprat penale kundër integritetit seksual sipas Kodit Penal të Kosovës? Cilat janë 

elementet dhe karakteristikat e veprave penale kundër integritetit seksual? Përmes prezantimit të 

rasteve nga praktika gjyqësore dhe diskutimit në grupe, do të ofrohen alternativa për shumë çështje 

që kanë të bëjnë me veprat penale kundër integritetit seksual.  

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.  

 

Objektivat e modulit të trajnimit  

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

  Zgjerojnë njohuritë lidhur me procedurën penale kur kryesi është i rritur;  

 Analizojnë format e paraqitjes së dhunimit dhe veprave tjera të ngjashme lidhur me 

integritetin seksual;  

 Zbatojnë drejtë dispozitat lidhur me këto vepra penale.  

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Veprat penale kundër integriteti seksual sipas Kodit Penal;  

 Elementet dhe karakteristikat e veprave penale kundër integritetit seksual  

 Martesat e hershme 

 Sulmi seksual 

  

Metodologjia e trajnimit  

Puna në grupe dhe trajtimi i rasteve të studimi nga praktika gjyqësore do të karakterizojnë 

metodologjinë e realizimit të kësaj teme.  

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

Gjyqtarë dhe prokurorë të nivelit themelor, psikolog, mbrojtës të viktimave dhe policë hetues. 

Trajnimi do të zgjasë  një (1) ditë 
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Trajnimet nga lëmia Civile 
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2. Trajnimet nga lëmi Civile 

 

2.1 Shpërblimi i dëmit material dhe jo material dhe praktika gjyqësore 

 

Numri i madh i kontesteve gjyqësore për shpërblimin e dëmit, qoftë të dëmit material apo 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.  

 

Mbrojtja juridiko civile e të mirave dhe ekzistimi i përgjegjësisë juridike civile (nëse dikush i 

cenon këto të mira) është segment i rëndësishëm në kuadër të sigurimit të një niveli më të lartë të 

mbrojtjes së të mirave njerëzore të mbrojtura juridikisht. 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.  

Ndonëse 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 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? 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 modulit të trajnimit 

 

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

 

 Interpretojnë dhe zbatojnë drejt dispozitat lidhur me përgjegjësinë e dëmit material dhe 

jomaterial;  

 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; 

 Aplikojnë drejtë dispozitat për caktimin e kamatës për dëmin jo material dhe material. 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Dëmi material dhe jo material sipas LMD-së; 

 Përgjegjësia për shpërblimin e dëmit material dhe jo material; 

 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; 
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Metodologjia e trajnimit  

 
Trajnimi të bëhet në formë të tryezës, të përdoren metoda të kombinuara të shpjegimit, të përcjella 

me shembuj praktik dhe diskutime të përbashkëta, në mënyrë që secili nga pjesëmarrësit të jetë 

aktiv gjatë gjithë kohës së trajnimit, që të arrihen në tërësi objektivat e këtij trajnimi.  

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët e gjykatave themelore dhe bashkëpunëtorët profesional. Trajnimi do të zgjasë një (1) 

ditë. 
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2.2 Anulimi i kontratave dhe mjetet e sigurimit të kontratave 
 

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 atë kontratë e bëjnë të vlefshme, 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 kuadër të shkencës juridike rrjedhimisht edhe në kuadër të legjislacioneve për rregullimin e 

marrëdhënieve civile, 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 modulit të trajnimit 

 

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

 

 Dallojnë kushtet ligjore të cilat duhet plotësuar për t’u konsideruar një kontratë nule dhe 

e rrëzueshme; 

 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.  

 Avancojnë njohurit për 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;  

 Zgjerojnë njohurit rreth procedurave dhe mënyrës se vendosje në konteste gjyqësore që 

kanë të bëjnë me realizimin e mjeteve të sigurimit të kontratave. 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 Kontrata e rrëzueshme, shkaqet ligjore të cilat e bëjnë një kontratë të rrëzueshme; 

 Rrethi i subjekteve të cilët mund të kërkojnë anulimin e kontratave të rrëzueshme; 

 Karakteri i vendimit gjyqësor në rast të anulimit të këtyre 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. 

 Kuptimi i mjeteve të sigurimit të ekzekutimit të kontratave; 

 Mjetet e sigurimit real të ekzekutimit të kontratave; 

 Mjetet e sigurimit personal të ekzekutimit të kontratave; 

 Karakteristikat kryesore të këtyre mjeteve;  

 Kontraktimi i mjeteve të sigurimit dhe mënyra e realizimit të tyre 

 Procedura gjyqësore për vendosje në konteste të tilla.  
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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, që të arrihen në tërësi 

objektivat e këtij trajnimi. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe Gjykatave Themelore, bashkëpunëtorët profesional dhe zyrtarët 

ligjor. Trajnimi do të zgjas dy (2) ditë. 
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2.3 Shqyrtimi paraprak i padisë  
 

Shpesh ndodhë që në praktikë gjyqësor të mos i kushtohet rëndësi kësaj faze të procedurës 

përkatësisht të mos merren masat e duhura nga gjykata për të verifikuar se a janë plotësuar 

prezumimet procedurale për zhvillimin e procedurës kontestimore. Shqyrtimi paraprak i padisë 

është një filtër që i ndihmon gjykatës në eliminimin e të gjitha pengesave në mënyrë që të 

vazhdohet me faza të tjera të procedurës. Në këtë kuptim është më rëndësi që gjyqtaret e fushës 

civile të avancojnë njohurit e tyre lidhur me shqyrtimin paraprak të padisë në mënyrë që të zbatojnë 

në mënyrë korrekte dispozita e Ligjit për Procedurën Kontestimore sa i përket verifikimit të 

plotësimit të prezumimeve procedurale dhe atë: Prezumimeve lidhur me gjykatën, palët dhe me 

objektin e kontesti si dhe prezumimet lidhur me rregullsinë e padisë.  

 

Në kuadër të këtij trajnim do të diskutohet edhe për veprimet procedurale që detyrohen të 

ndërmarrin gjyqtarët deri në fazën caktimit të seancës për shqyrtimin kryesor të çështjes. 

 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

Pas përfundimit të këtij prezantimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 Zgjerojnë njohuritë lidhur me padinë dhe përmbajtjen e saj; 

 Interpretojnë dhe zbatojnë drejtë dispozitat e LPK-së, lidhur me shqyrtimin paraprak të 

padisë; 

 Përcaktojnë veprimet për vendimet e gjykatës; 

 Njohin dhe dallojnë vendimet që merren në këtë fazë të procedurës. 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 Prezumimet procedurale lidhur me gjykatën; 

 Prezumimet procedurale lidhur me palët; 

 Prezumimet procedurale lidhur me objektin e kontestit; 

 Prezumimet procedurale lidhur me padinë; 

 Vendimet të cilat mund të jepen në këtë fazë të procedurës përkatësisht pas përgjigjes në 

padi. 

 

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, që të arrihen në tërësi 

objektivat e këtij trajnimi. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja  

 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe Gjykatave Themelore, bashkëpunëtorët profesional dhe zyrtarët 

ligjor. Trajnimi do të zgjas një (1) ditë. 
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2.4 Procedura gjyqësore në rastet e mbrojtjes nga dhuna në familje me theks të veçantë në 

llojet e masave, zbatimin dhe pasojat  

 
Gjykatat në vazhdimësi përballën me rastet e dhunës në familje e cila mund të shfaqet në të gjitha kategoritë 

e shoqërisë pavarësisht moshës, arsimit, gjendjes ekonomike sociale, etnisë, fesë etj. Dhuna në familje 

përveç që shkel të drejtat e njeriut, njëherit rrezikon edhe mirëqenien fizike, psikologjike dhe socio-

ekonomike të viktimës. Mekanizmat kompetent për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje, konkretisht 

gjykatat, duhet të jenë të përgatitura që brenda afateve të caktuara ligjore t’iu përgjigjen nevojave të 

viktimave dhe të caktojnë masat e duhura ligjore për mbrojtje dhe parandalim të rasteve të dhunës në 

familje.  

Në kuadër të këtij moduli do të trajtohen: faktorët që ndikojnë në shfaqjen e dhunës në familje, llojet e 

dhunës në familje si dhe pasojat. Gjithashtu do të shtjellohet se kush mund të kërkojë urdhër mbrojtjeje, të 

dhënat që duhet të përfshijë kërkesa për urdhër mbrojtje si dhe roli dhe rëndësia e mekanizmave që 

inkuadrohen në këto raste e që i ofrojnë mbrojtje dhe ndihmë viktimave te dhunës në familje. Përveç kësaj, 

rëndësi e veçantë do ti kushtohet Konventë së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër 

dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje (Konventa e Stambollit). Kjo konventë e njeh dhunën ndaj grave 

si shkelje të të drejtave të njeriut dhe si formë diskriminimi dhe është traktati i parë ndërkombëtar që 

përmban një përkufizim të gjinisë. Konventa bën thirrje për përfshirjen e të gjitha institucioneve dhe 

shërbimeve përkatëse shtetërore, në një qasje të koordinuar të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. 

Kjo do të thotë që institucionet dhe organizatat jo-qeveritare nuk duhet të veprojnë vetëm, por të punojnë 

së bashku për të përpiluar protokolle bashkëpunimi. 

 
Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Zbatojnë drejtë procedurat standarde të veprimit për mbrojtje nga dhuna në familje;  

 Zbatojnë në mënyrë efikase dispozitat lidhur me procedurën dhe afatet për vendosje sipas 

kërkesave për urdhër mbrojtje;  

 Avancojnë njohurit rreth Konventës të Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin 

e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje: 

 Krahasojnë specifikat e dhunës në familje në procedurë civile dhe penale. 
 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Dhuna në familje dhe llojet e saj; 

 Urdhri për mbrojtje, kërkesa për urdhër mbrojtje dhe përmbajtja e saj; 

 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;  

 Qasja ndaj dhunës në familje sipas Konventës të Këshillit të Evropës për parandalimin dhe 

luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje. 
 

Metodologjia trajnuese 

Ky trajnim do të aplikojë një metodologji interaktive të të mësuarit e cila përbëhet prej ushtrimeve dhe 

diskutimeve, prezantim i rasteve konkrete nga praktika gjyqësore dhe diskutime për mënyrën e vendosjes 

meritore për rastet konkrete.  

 
Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe gjykatave themelore (divizioni civil), bashkëpunëtorët profesional, 

zyrtarët ligjor, policia e Kosovës, mbrojtësit e viktimave dhe Qendrat për Pune Sociale. Trajnimi do të zgjas 

një (1) ditë. 
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2.5 Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në lëminë civile 

 

Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështjet civile është një prej fushave më komplekse e 

karakterizuar me vështirësi në përcaktimin, eksplorimin dhe aplikimin e ligjit të huaj, përfshirë 

këtu edhe një numër të çështjeve procedurale, siç janë çështjet e shërbimeve të dokumenteve 

ndërkufitare, ndihma juridike ndërkombëtare, njohja dhe ekzekutimi i vendimeve të huaja 

gjyqësore, etj.  

 

Secili gjyqtar është ballafaquar njëjtë si me çështje të brendshme ashtu edhe me ato ndërkufitare, 

dhe si rrjedhojë secili gjyqtar civilist ka nevojë për trajnim në trajtimin e rasteve me element 

ndërkombëtar. Programi është hartuar në atë formë që të adresoj dilemat dhe vështirësitë që hasen 

në praktikën gjyqësore aktuale, përmes diskutimeve interaktive dhe shqyrtimit të rasteve praktike. 

Gjithashtu përmes rasteve studimore do të trajtohet praktika gjyqësore e Gjykatës së Drejtësisë së 

Bashkimit Evropian. 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

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

 

 Avancojnë njohuritë rreth bashkëpunimit juridik ndërkombëtar për çështjet civile, si dhe 

njohjen e vendimeve të huaja; 

 Zbatojnë drejtë legjislacionin vendor dhe ndërkombëtarë për bashkëpunimin ndërkufitar 

në çështjet civile. 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Korniza 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); 

 Konventat e Hagës për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet civile. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 
Gjatë trajnimit do të përdoren metoda të kombinuara duke përfshirë shpjegime teorike të përcjella 

me shembuj nga praktika gjyqësore. 
 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 
Gjyqtarët e gjykatave themelore (divizioni civil), bashkëpunëtorët profesional të gjykatave, si dhe 

zyrtaret ligjore. Trajnimi do të zgjas një (1) ditë. 
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PUNËTORI DHE TRYEZA  

NGA LËMIA CIVILE 
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Punëtori dhe tryeza nga lëmia civile 

 

2.6 Tryezë për çështje familjare 

 
Tryeza 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. 

 

Tryeza  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. 

 

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 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 
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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 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 tryezës 

 
 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 

 
 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. 

 

Metodologjia e tryezës 

 
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 e tryezës 

 
Gjyqtaret e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatave Themelore. Tryeza do të zgjatet dy (2) ditë 

(përsëritet varësisht nga nevoja). 
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2.7 Tryezë për çështje nga Procedura Kontestimore  

 

Tryeza për çështje nga procedura kontestimore ka për fokus 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.  Në këtë kuptim  zhvillimi i shkathtësive për zbatimin e dispozitave të procedurës 

kontestimore për shkak të fushës së gjer të zbatimit  është pikësynim i programit të vazhdueshëm  

në kuadër të Akademisë së Drejtësisë. Tryeza  është dizajnuar që të paraqes mënyrën se si duhet 

të zbatohen dispozita e Ligjit për Procedurën Kontestimore  në praktikën gjyqësore. Pra, pjesë e 

rëndësishme e prezantimit në tryezë  janë rastet praktike të cila mbështetën nga një praktikë e 

mirëfilltë dhe unike gjyqësore. Çështjet që do të trajtohen janë:  shqyrtimi paraprak i padisë dhe 

përgatitja e shqyrtimit kryesor, mbajtja e shqyrtimit gjyqësor (përgatitor dhe kryesor), mjetet 

provuese, bashkëndergjyqësia dhe pjesëmarrja e personave të tretë në procedurë, përfundimi i 

procedurës me veprime disponibile dhe me vendim gjyqësor, mjetet e goditjes dhe procedurat  

veçanta kontestimore. 

 

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 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 

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. 

 

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 
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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 

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 tryezës 

 

 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 tryezës 

 

 Parimet e procedurës kontestimore; 

 Shqyrtime të përgjithshme lidhur me kompetencën; 

 Përbërja e rregullt e gjykatës dhe përjashtimi i gjyqtarit; 

 Palët në procedurën kontestimore; 

 Seancat,  afatet dhe kthimi në gjendjen e mëparshme; 

 Përfundimi i procedurës me vendim të gjykatës; 

 Llojet e aktgjykimeve sipas LPK-së; 

 Mjetet e rregullta  dhe të jashtëzakonshme të goditjes; 

 Paraqitja e padisë në gjykatën e shkallës së parë; 

 Shqyrtimi paraprak i padisë dhe përgjigja në padi; 

 Bashkëndërgjyqësia dhe pjesëmarrja e personave te tretë ne gjykim; 

 Seanca përgatitore dhe pajtimi gjyqësor si dhe seanca  për shqyrtim kryesor; 

 Mjetet provuese dhe marrja e provës; 

 Dëshmitaret, ekspertet dhe palët; 

 Sigurimi i kërkesëpadisë; 

 Ndërprerja dhe pushimi i procedurës kontestimore; 

 Procedurat e posaçme kontestimore. 

 

Metodologjia e tryezës 
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 kohëzgjatja e tryezës 
Gjyqtarët e gjykatës së Apelit dhe Gjykatave Themelore Tryeza do të zgjatë 2 ditë (mundësisht në katër 

regjione). 
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2.8 Tryezë për çështje nga Procedura Përmbarimore dhe jokontestimore 

 

Tryeza për çështje nga procedura përmbarimore ka për fokus trajtimin dhe adresimin e sfidave të 

praktikës gjyqësore lidhur me zbatimin e dispozitave nga procedura përmbarimore. Tryeza për 

çështje nga procedura përmbarimore përfshinë të gjitha çështjet që janë rregulluar me Ligjin për 

Procedurën Përmbarimore.  

 

Procedura Përmbarimore 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 përmbaruese dhe lidhur me të. Procedura përmbaruese është procedura 

që garanton zbatimin e dhunshëm të përmbarimit sipas vendimeve gjyqësore dhe titujve tjerë 

ekzekutiv, prandaj numri i raste të përmbarimit është jashtëzakonisht i madh që në vetvete e 

justifikon nevojën e përfshirjes se tryezës në programit për vitin 2021/2022. Tryeza është dizajnuar 

që të paraqes mënyrën se si duhet të zbatohen dispozita e Ligjit për Procedurën Përmbarimore  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 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. 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. 

 

Punimet e tryezës duhet të  mbështetën  në konceptet ligjore të rregullimit të procedurës për 

realizimin e të drejtave përmes zbatimimit të dhunshëm  të përmbarimit për çka moderatorët duhet 

të jenë të përgatitur për të dhen komente 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 Përmbarimore, si 

garancion i ligjshmërisë së procesit të përmbarimit dhe avancimit të standardeve për efikasitet në 

këtë procedurë. 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 
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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. 

 

Objektivat e tryezës 

 

 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 tryezës 

 

 Fillimi i procedurës se përmbarimit, kompetenca dhe  vendimet e organit përmbarues; 

 Bazat juridike për caktimin e përmbarimit; 

 Mjetet, objekti dhe zbatimi i përmbarimit; 

 Procedurat e  rregullimin mexhave 

 Proceduar për administrimin dhe shfrytëzimi i sendeve të përbashkë 

 Mjetet e rregullta dhe të jashtëzakonshme në procedurën e përmbarimit, procedura për 

kthimin e punëtorit në punë dhe procedura për marrjen dhe dorëzimin e fëmijës. 

 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

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 ndërmjetësues. Tryeza do të zgjatë 

dy (2) ditë. 
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2.9 Tryezë për çështje pronësore 

 

Tryeza për çështje pronësore ka për fokus trajtimin dhe adresimin e sfidave të praktikës gjyqësore 

lidhur me zbatimin e dispozitave materiale në fushën e të drejtës pronësore. Në tryezën për çështje 

pronësore do të trajtohen çështjet ma thelbësore në kuadër të së drejtës pronësore. Çështjet 

pronësore në vendin tonë tërheqin pas tyre një tërësi të gjerë problematikash duke filluar nga ato 

ligjore e deri tek praktika gjyqësore e zbatimit jounike të ligjit material. 

 

Nisur nga rëndësia e marrëdhënieve pronësore juridik jo vete për qytetaret por edhe për  vete 

vendin, por edhe nga kompleksiteti dhe sfidat e kësaj fushe,  kësaj tryeze duhet kushtuar rëndësia 

e duhur në programin e vazhdueshëm të arsimit ligjor. 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 gjykata tonë. 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 kësaj tryeze të organizuara nga 

Akademia e Drejtësisë 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 në këtë për këtë tryezë  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 
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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 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 tryezës 

 
 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 tryezës 

 

 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 tryezës  

 
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 e tryezës 

 

Gjyqtarët e gjykatës së Apelit dhe Gjykatave Themelore. Tryeza do të zgjatë dy (2) ditë (përsëritet 

sipas nevoje). 

 

 

 



79 
 

2.10 Tryezë për unifikimin e praktikës gjyqësore 

 

Nevoja për një tryezë lidhur me unifikimin e praktikës gjyqësore e cila duhet të bëhet nga Gjykata 

Supreme, si gjykatë me juridiksion edhe për përcaktimin e standardeve të praktikës gjyqësore del 

si rezultat i diskutimeve në tryezat e ndryshme në Akademinë e Drejtësisë por edhe nga diskutimet 

e brendshme të gjyqtarëve në nivele të ndryshme gjyqësore. Është fakt i njohur se praktika 

gjyqësore në vendin tonë përballet me vështirësi të ndryshme lidhur me unifikimin, për shkak të 

disa faktorëve të cilët kanë ndikuar në kontuinitet në shkaktimin e zbatimit jo unik të ligjeve dhe 

rrjedhimisht në krijimin e praktikave jo unike. Konstatimet për praktika jo unike janë edhe 

vlerësime nga vendimmarrja gjyqësore në Gjykatën Supreme, e cila vlerëson ligjshmërinë e 

vendimeve të instancave më të ulëta, prandaj në këtë kontekst nevoja për një tryezë të tillë është e 

domosdoshme dhe urgjente.  

 

Qëllimi i mbajtjes së tryezës është që moderatorët e tryezës të cilët duhet të jenë gjyqtarë të 

Gjykatës Supreme përmes vendimeve nga praktika gjyqësore të identifikojnë sfidat, problematikat 

e zbatimit të ligjit dhe veprimin jo unik në praktikën gjyqësore në të gjitha nivelet gjyqësore. 

Prezantimi i sfidave, problematikave dhe veprimit jo unik në praktikën gjyqësore duhet të bëhet 

përmes prezantimit të rasteve konkrete, (vendimeve të Gjykatës Supreme) përmes së cilave do të 

konstatohet çështja e identifikuar si sfidë, problem, apo veprim jo unik. 

 

Rastet e prezantuara duhet të jenë të përzgjedhura me kujdes nga ana e moderatorëve në atë mënyre 

që përmes rastit apo rasteve të trajtohet çështja e përzgjedhur për diskutim në tryezë. Rastet duhet 

të parashtrohen sipas një koncepti të parapërgatitur nga moderatorët që nënkupton që moderatori 

duhet të paraqesë disa të dhëna për aspektet faktike dhe juridike të çështjes së trajtuar lidhur me 

vendimin e gjykatës, të parashtrojë disa pyetje për mënyrën e zbatimit të dispozitave materialo 

juridike, sipas figurës faktike të çështjes së parashtruar.  

 

Moderatorët përveç prezantimit të sfidave, problemeve dhe veprimit jo unik në praktikën 

gjyqësore, pjesëmarrësve duhet të ju ofrojnë materiale të mjaftueshme nga praktika gjyqësore 

përmes së cilës adresohen çështjet e diskutuara  dhe udhëzohen gjyqtarët se si duhet të veprojnë 

në praktikën gjyqësore. Kjo nënkupton se moderatorët duhet ta hulumtojnë praktikën e  Gjykatës 

Supreme në masë të mjaftueshme për t’u siguruar se materialet e prezantuara (vendimet, opinionet, 

udhëzimet dhe mendimet juridike) prezantojnë qëndrim unik të gjykatës.  

 

Punimet e tryezës duhet të zhvillohen në një ambient interaktiv të diskutimeve, ku pjesëmarrësit 

do të jenë të lirë të parashtrojnë çështjet për diskutim, ndërsa moderatorët duhet të jenë të përgatitur 

që të ofrojnë përgjigjet adekuate për çështjet e ngritura. Tryeza zhvillohet sipas një agjende kornize 

të paracaktuar e cila është e kornizuar mbi bazën e çështjeve me problematike të praktikës 

gjyqësore. Si çështje për diskutim në agjendën kornizë parashihet të jenë diskutimet për çështje 

pronësore: veçanërisht për mënyrën e fitimit dhe mbrojtjen e pronësisë; diskutimi për çështje 

procedurale veçanërisht për vendimmarrjen (hartimin dhe arsyetimin e vendimeve); diskutimet për 

çështje nga marrëdhënia e detyrimeve – veçanërisht çështja e bazave të përgjegjësisë, shkaktimi i 

dëmit, kriteri dhe masa për vlerësimin e dëmit, nuliteti dhe rrëzueshmerisë së kontratave, institutit 

të parashkrimit, kamatave, etj.; diskutimeve për çështjet nga e drejta e trashëgimisë me fokus nga 

cenimi i pjesës se domosdoshme, parashkrimit, etj.; diskutime për çështje nga marrëdhëniet 

martesore dhe familjare, me fokus për pjesëtimin e pasurisë së përbashkët, mbajtja financiare, 

besimi dhe ushqimi i fëmijëve.  

 

Në agjendën kornizë mund të përfshihen në ndërkohë edhe çështje të cilat identifikohen nga vet 

moderatorët e tryezës të cilët duhet ta hartojnë edhe agjendën e tryezës. Pas përfundimit të 
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punimeve në tryezë, moderatorët duhet të hartojnë një raport mbi punën e tryezës, e cila përveç të 

tjerave duhet të prezantoje edhe konkluzat e tryezës por edhe çështjet të cilat mund të jenë objekt 

i adresimit në seancën e përgjithshme të Gjykatës Supreme të Kosovës. Raporti duhet të jete i 

hartuar në mënyre të tillë, që të ofrojë për gjyqtarët jo pjesëmarrës, informacion të mjaftueshëm 

për diskutimet dhe konkluzionet e arritura në tryezë. 

 

Objektivat e tryezës 

 

 Identifikimi i sfidave në praktiken gjyqësore; 

 Identifikimi i situatave të zbatimit jo unik te dispozitave ligjore nga kolegjet apo gjyqtarët e 

niveleve të ndryshme; 

 Adresimi, prezantimi dhe dhënia e rekomandimeve për mënyrën unike të veprimit në 

praktikën gjyqësore. 

 

 

Përmbajtja e tryezës 

 

 Mënyrat e fitimit dhe mbrojtjes së pronësisë; 

 Diskutimi për çështje procedurale veçanërisht për vendimmarrjen (hartimin dhe arsyetimin 

e vendimeve); 

 Diskutimet për çështje nga marrëdhënia e detyrimeve – veçanërisht çështja e bazave të 

përgjegjësisë; 

 Shkaktimi i demit; 

 Kriteri dhe masa për vlerësimin e dëmit; 

 Nuliteti dhe rrëzueshmeria e kontratave; 

 Instituti i parashkrimit; 

 Kamatat; 

 Diskutime për çështjet nga e drejta e trashëgimisë me fokus cenimi i pjesës se domosdoshme; 

 Parashkrimi; 

 Diskutime për çështje nga marrëdhëniet martesore dhe familjare, me fokus për Pjesëtimin e 

pasurisë së përbashkët,  

 Mbajtja financiare,  

 Besimi dhe ushqimi i fëmijëve. 

 

 

Metodologjia e tryezës 

 

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 Supreme dhe të Apelit. Tryeza do të zgjatë dy (2) dite. 
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2.11 Tryezë për mbrojtjen gjyqësore në kontestet e punës, sipas Ligjit të Punës 

 
Tryeza për mbrojtjen gjyqësore në kontestet që rrjedhin nga marrëdhënia e punës, sipas Ligjit të 

Punës, 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. Në këtë tryezë 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. 

 

Tryeza 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 të punës, me theks 

të veçantë për mbrojtjen gjyqësore në kontestet e punës. 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 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 tryezës 
 

 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 tryezës 

  
 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;  

 Respektimi i afateve për të kërkuar mbrojtje gjyqësore. 
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 Zbatimi i Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive dhe Sektoriale. 

 
Metodologjia e tryezës 

 
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 e tryezës 

 
Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatave Themelore. Tryeza do të zgjatet një (1) ditë (sipas 

nevojës mund të organizohet si tryezë regjionale). 
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2. 12 Tryezë për mbrojtjen gjyqësore në rastet e pengim posedimit dhe servituteve 

 
Tryeza për mbrojtjen gjyqësore në kontestet që rrjedhin nga pengim posedimi dhe servitutet, ka 

për fokus trajtimin dhe adresimin e sfidave të praktikës gjyqësore lidhur me zbatimin e dispozitave 

materiale dhe procedurale nga kjo fushë. Në këtë tryezë ndër të tjera do të trajtohen çështjet rreth 

procedurës së pengim posedimit dhe servitutit, pasi që ekzistojnë mjaftë 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 mbrojta 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.  

Tryeza 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 serivuteve. 

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 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 tryezës 
 

 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 tryezës 

  

 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;  

 Hartimi i vendimit gjyqësor në secilin raste sipas kërkesë për mbrojtjen e pronësisë, servitutit 

apo pengimit të posedimit 
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Metodologjia e tryezës 

 
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 e tryezës 

 
Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatave Themelore. Tryeza do të zgjatet një (1) ditorë 

(sipas nevojës mund të organizohet si tryezë regjionale). 
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2. 13  Tryezë: Ndërmjetësimi në çështje civile 

 
Tryeza për çështje 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. Në tryezë do 

të diskutohen edhe refuzimet pa bazë për referimin e rasteve në ndërmjetësim.Nevoja për mbajtjen 

e një tryezë 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 ipet epilog çështjeve në fjalë, ku si rezultat i këtyre praktikave 

kemi bllokim të procesit, dhe neglizhencë në trajtim. 

 

Punimet e tryezës duhet të  mbështetën  në konceptet ligjore të rregullimit të procedurës për 

realizimin e të drejtave përmes zbatimit të dhunshëm  të përmbarimit për çka moderatorët duhet të 

jenë të përgatitur për të dhënë komente e tyre të mbështetura në praktikë gjyqësore dhe dispozitat 

ligjore për të gjitha çështjet e fushës që trajtohet. Moderatorët duhet  referuar vazhdimisht në 

praktikën gjyqësore lidhur me sfidat e zbatimit unik të Ligjit për Procedurën Përmbarimore, si 

garancion i ligjshmërisë së procesit të përmbarimit dhe avancimit të standardeve për efikasitet në 

këtë procedurë. 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 
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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 tryezës 

 

 Identifikimi i sfidave për zbatimin e dispozitave të ligjit për Ndërmjetësimin; 

 Sfidat në praktikë rreth zbatimit të ndërmjetësimit të detyrueshëm; 

 Ekzaminimi i çështjeve të përshtatshme për ndërmjetësimi; 

 Ekzaminimi i Marrëveshjeve të ndërmjetësimit; 

 Adresimi i sfidave përmes prezantimit të praktikes unike gjyqësore, si konkluzion.  

 

Përmbajtja e tryezës 

 

 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 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 dhe ndërmjetësues. Tryeza do të zgjatë 

një (1) ditë. 
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Trajnimet dhe tryezat nga lëmia e drejtësisë 

për fëmije 
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3. Trajnimet dhe tryezat nga lëmia e drejtësisë për fëmijë  

 

3.1 Drejtësia për fëmijë aspekti penal 

 

3.1.1 Ndryshimet në Kodin e Drejtësisë për të Mitur   

 

Kodi i Drejtësisë për të Mitur  me dispozitat e reja që ka hyre në fuqi vëmendje parësore i ka 

kushtuar rasteve kur fëmija viktimë apo dëshmitar i veprës penale duhet të trajtohet në mënyrë 

miqësore dhe të ndjeshme, duke respektuar dinjitetin e tij gjatë gjithë procedurave ligjore, duke 

marrë parasysh situatën personale dhe nevojat e afërta dhe të veçanta, moshën, gjininë, aftësitë e 

kufizuara, nëse ka, dhe nivelin e pjekurisë së tij.  Ndërhyrja në jetën private të fëmijës kufizohet 

në minimumin e nevojshëm, siç përcaktohet në ligj, me qëllim sigurimin e standardeve të larta të 

dhënies së dëshmisë dhe një rezultat objektiv dhe të paanshëm të procedurave. 

 

Si të zbatohen dispozitat e KDM kur kemi të bëjmë me fëmije viktimë e krimit apo dëshmitar? 

Cilat janë detyrimet e personave dhe institucioneve kur kemi të bëjmë me këtë kategori të 

fëmijëve? Cilat janë përfitimet e këtyre ndryshimeve ligjore?  

 

Trajtimi i çështjeve problematike të cilat shfaqen në praktikë do të jetë objektiv parësore e 

trajnimit. Po ashtu trajnimi organizuar do tu përgjigjet pyetjeve lidhur me këtë çështje duke 

analizuar  dispozitat ligjore relevante të cilat kanë hyr ne fuqi me KDM të cilat janë në përputhje 

edhe me standardet ndërkombëtare. 

 

Objektivat e trajnimit 

 

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

 

 Identifikojnë dispozitat e reja ligjore; 

 Zbatojnë në praktik risit e KDM; 

 Vlerësojnë se zbatimi i tyre në praktik shkon në interesin më të mirë. 

 

Përmbajtja  e trajnimit 

  

 Mbrojtja e fëmijëve viktima apo dëshmitarë; 

 Parime të përgjithshme; 

 Veprimet procedurale. 

 

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 

 

KDM garanton që interesi më i lartë i fëmijës të përcaktohet me kujdes në sistemin e drejtësisë si 

dhe do ta sjellë sistemin e drejtësisë për të miturit, në përputhje me standardet ndërkombëtare të 

cilat rrjedhin nge Konventa e OKB-së për të Drejtat e Fëmijës. Kështu që masat edukative si dhe 

dënimet që mund t’iu shqiptohen kryerësve të veprave penale kanë disa kufizime ligjore, pra mund 

t’i shqiptohen çdo të mituri që ka mbushur moshën e përcaktuar sipas KDM.  

Si faktorë për mos zbatim shpesh konsiderohet anketa sociale jo e plotë apo jo profesionale, dhe 

mos vlerësimi i drejtë i përfitimeve të këtyre masave. Drejtësinë për të mitur në Kosovë e 

përshkojnë një numër i madh i parimeve, disa prej të cilave janë universale. Ndër parimet e veçanta 

dhe specifike është që kryerësve të mitur sipas nevojës u shqiptohen masat e ndryshme edukative 

si dhe dënimet. 

 

Si bëhet përzgjedhja e këtyre masave apo dënimeve? Cilat janë llojet e masave edukuese dhe 

dënimet të cilat mund tu shqiptohen të miturve? Cilat janë përfitimet e këtyre masave dhe 

dënimeve? Si ta vlerësojmë arritjen e qëllimit të masave edukuese apo të dënimeve? 

Adresimi i çështjeve problematike të cilat shfaqen në praktikë do të jetë objektiv parësore e 

trajnimit. Po ashtu trajnimi organizuar do tu përgjigjet pyetjeve lidhur me këtë çështje duke 

analizuar dhe sqaruar të gjitha dispozitat ligjore relevante. 

 

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 dy (2) ditë. 

 

 



90 
 

 

3.1.3 Veprat penale kundër integritetit seksual të fëmijëve 

 

Fëmijët janë kategoria më e ndjeshme e shoqërisë për të cilët shteti me mekanizmat e tij është i 

obliguar të kujdeset dhe të ju ofroj mbrojtje gjatë gjithë procedurës dhe pas saj duke marr parasysh 

interesin më të mirë për të miturin duke marr parasysh pasojat negative të cilat i ka përjetuar fëmija 

si viktimë e këtyre krimeve. Kodi Penal i Republikës së Kosovës, në kuadër të kapitullit të veprave 

penale kundër integritetit seksual ndër të tjera parasheh edhe disa vepra që prekin integritetin 

seksual të fëmijëve. Zbatimi i drejtë i dispozitave ligjore nga ky kapitull shpesh herë në praktik  

paraqitet si sfidë për gjyqtarët dhe prokurorët për shkak të specifikave të cilat duhet të respektohen.  

 

Cilat janë elementet dhe karakteristikat e veprave penale kundër integritetit seksual të fëmijëve? 

Cilat janë veprat penale kundër integritetit seksual të fëmijëve sipas Kodit Penal të Kosovës? 

 

Këto vepra penale janë të shpeshta në praktikë andaj, me qellim të zbulimit hetimit dhe të gjykimit 

të këtyre veprave penale kërkohet një angazhim i shtuar i akterëve të përfshirë. Ngritja e 

kapaciteteve profesionale të prokurorëve dhe gjyqtarëve si dhe adresimi i çështjeve problematike 

do të diskutohet në mënyrë interaktive me përfituesit e trajnimit me qellim të zbatimit të drejtë të 

dispozitave ligjore. 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Interpretojnë drejtë dispozitat lidhur me këto vepra penale;  

 Avancojnë njohuritë lidhur me procedurën penale kur fëmija është viktimë; 

 Analizojnë format e paraqitjes së dhunimit dhe veprave tjera të ngjashme lidhur me 

integritetin seksual të fëmijëve; 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Ngacmimi seksual ndaj të miturve;  

 Dhunimi; 

 Parimet e përgjithshme që duhet të respektuar si dhe veprimet procedurale të cilat duhet 

të ndërmerren  kur kemi të bëjmë  me viktimën fëmijë  nga veprat penale kundër 

integritetit seksual; 

 Marrja në pyetje e të dëmtuarit fëmijë kur është viktimë e veprës penale kundër 

integritetit seksual. 

 

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 dy (2) ditë 
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3.1.4 Marrja e deklaratës së fëmijëve- viktimë nga eksperti 

 

Konventa për të drejtat e fëmijës1 në nenin 39 përcakton detyrime se shteti i ndërmerr të gjitha 

masat përkatëse për rimëkëmbje më të mirë fizike dhe psikike për reintegrim social të fëmijës 

viktimë të ndonjë forme të shpërfilljes; eksploatimit; keqpërdorimit; torturës ose ndonjë forme të 

veprimit mizor, johuman ose degraduese; dënimit dhe përleshjes së armatosura. Rimëkëmbja dhe 

reintegrimi zhvillohet në mjedise, të cilat e stimulojnë shëndetin, vetë respektin dhe dinjitetin e 

fëmijës.  Intervistimi forenzik i fëmijëve mund të zbatohet në të gjitha format e dhunës, abuzimit 

ose shpërfilljes me të cilat kanoset ose cenohet integriteti fizik dhe psikik i fëmijës e të cilat  

paraqesin shkelje të njërës ndër të drejtave themelore të njeriut të mbrojtura me konventë.    

 

Kohëve të fundit duke ndjekur trendin e vendeve të zhvilluara është nevojë  standardizimi i 

procedurave dhe profilizimi i prokurorëve për vepra penale të ndryshme, në të cilat fëmijët janë 

viktima të dhunës ose të veprave penale.2 Është shumë e nevojshme që organet e ndjekjes ( 

Prokuroria dhe Policia) të posedojnë arsimim adekuat, njohuri të posaçme në fushën e mbrojtjes 

së të drejtave të fëmijëve-viktima.3 Standardet ndërkombëtare përcaktojnë kufi të caktuara 

minimale, të cilat duhet të hasen në çdo legjislacion nacional, me qëllim që të garantohet mbrojtja 

e fëmijëve viktima të dhunës ose të veprave penale. 

 

Në këtë kontekst standardet parashohin marrjen në pyetje dhe format tjera të hulumtimit duhet t’i 

zbatojnë profesionistë të trajnuar, të cilët sillen me respekt ndaj fëmijës. Të gjitha kontaktet me 

fëmijën duhet të bëhen në mjedis adekuat, që do t’i përmbush nevojat e posaçme të fëmijës dhe në 

gjuhën që e kupton dhe e flet fëmija, me qëllim që të ketë mundësi më të volitshme për pjesëmarrje 

(bashkëpunim) nga vetë fëmija. Fëmijët viktima dhe dëshmitarë, prindërit ose tutorët e tyre, nga 

kontakti i parë me sistemin juridik duhet të informohen me kohë dhe në mënyrë adekuate për të 

drejtat e tyre. Duhet të përcaktohen masa për të kufizuar kontaktet e panevojshme ndërmjet fëmijës 

dhe sistemit juridik, siç është kufizimi i numrit të intervistave të fëmijës (marrjes në pyetje) dhe 

përdorimi i video xhirimit si dëshmi. Fëmijët viktima të kenë të drejtë për ilaç juridik, siç është 

përcaktuat në legjislacionin nacional për reintegrim të plotë dhe rimëkëmbje. Fëmijët viktima 

duhet të kenë qasje në shërbime për ndihmë dhe mbështetje, siç janë shërbimet financiare, juridike, 

këshillëdhënëse, shëndetësore, sociale dhe arsimore, shërbimet për rimëkëmbje fizike dhe 

fiziologjike dhe të gjitha shërbimet tjera të nevojshme për reintegrim të fëmijëve përmes 

organizatave qeveritare, vullnetare dhe organizatave tjera).Duhet të nxitet formimi, fuqizimi dhe 

zgjerimi i fondeve nacionale për kompensim të viktimave.4 

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

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

 

                                                 
1 https://www.unicef.org/montenegro/media/9291/file/MNE-media-MNEpublication505.pdf 
2 Neni 19, Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura për të lehtësuar riaftësimin fizik e psikologjik dhe riintegrimin 

në shoqëri të çdo fëmije që është viktimë: e çdo forme pakujdesie, shfrytëzimi ose keqtrajtimi, torture ose çdo forme 

tjetër të një trajtimi ose dënimi mizor, çnjerëzor e poshtërues ose konflikti të armatosur. Ky riaftësim dhe ky riintegrim 

duhet të bëhen në kushtet e një mjedisi, që ndihmon shëndetin, personalitetin dhe dinjitetin e fëmijës. 
3 Neni 3 1. Në të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me fëmijën, të marra qoftë nga institucione publike ose private të 

përkrahjes shoqërore, nga gjykatat, autoritetet administrative apo organet legjislative, interesi më i lartë i fëmijës duhet 

të jetë konsiderata mbizotëruese. 
4https://www.unicef.org/northmacedonia/media/3441/file/MK_ProceduresChildrenVictimsOfViolence_Report_AL.

pdf 
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 Njohin rëndësinë e intervisitmit forenzik të fëmijëve; 

 Respektojnë parimet themelore nga të cilat burojnë të gjitha nenet e Konventës për mbrojtje  

e të drejtave të fëmijëve; 

 Kontribuojnë në avancimin e mirëqenies se fëmijëve; 

 Zbatojnë drejte legjislacionin, procedurat dhe praktikat në lidhje me intervisitmin forenzik 

të fëmijëve; 

 Unifikojnë praktikat në rastet e tilla; 

 Njohin mirë legjislacionet ndërkombëtarë;  

 Aplikojnë metodat dhe teknikat e bisedës me fëmijën-viktime e krimit, me qellim qe fëmija 

mos te ri viktimizohet; 

 Krijojnë një mjedis të përshtatshëm për intervistim të fëmijëve. 

 

Përmbajtja e trajnimit  

 

Sesioni 1 

 

 Intervisitmi forenzik i fëmijëve 

 Parimet themelore nga te cilat burojnë te gjitha nenet e Konventës për mbrojtje e të drejtave 

të fëmijëve. 

Sesioni 2 

 

 Kodi i drejtësisë për të mitur 

 Koordinimi Prokurori, Polici dhe organe tjera relevante 

 

Sesioni 3 

 

 Ligji procedural, masat hetimore në legjislacionin e brendshëm 

 Legjislacioni ndërkombëtar (Konventa Evropiane për të drejta e Njeriut 1950, Konventa 

për mbrojtjen e te drejtave te fëmijëve, 1989-neni 3 i Konventës).  

 
 

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 për intervisitmin e fëmijëve, etj.  

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit të DP-së dhe DKR-së. Trajnimi do te mbahet në tri sesione nga 

dy ditë. 
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3.2 Drejtësia për fëmijë-aspekti civil 

 

3.2.1 Tryezë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror dhe në rastet e ndryshimit 

të statusit të tyre 

 

Tryeza për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror dhe në rastet e ndryshimit të 

statusit të tyre, 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. Në këtë tryezë 

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.  

 

Tryeza 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 tryezës 
 

 Identifikimi i sfidave 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; 

 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 tryezës 

  
 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 tryezës 

 
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 e tryezës 

 
Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatave Themelore. Tryeza do të zgjatet dy (2) ditorë 

(sipas nevojës mund të organizohet si tryezë regjionale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

3.2.2 Tryezë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në rastet e shkurorëzimit dhe në rastet e dhunës 

në familje 

 

Tryeza për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në rastet e shkurorëzimit dhe në rastet e dhunës në 

familje, 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. Në këtë tryezë 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.  

 

Tryeza 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 tryezës 

 

 Identifikimi i sfidave 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; 

 Identifikimi i praktikave jo unike në gjykatat e instancave më të ulëta; 

 Adresimi i sfidave përmes prezantimit të praktikes unike gjyqësore, si konkluzion.  
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Përmbajtja  e tryezës 

  

 Parimet për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve sipas legjislacionit vendor dhe 

ndërkombëtar;  

 Kriteret që merr për baze 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 tryezës 

 

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 e tryezës 

 

Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatave Themelore. Tryeza do të zgjatet dy (2) ditorë 

(sipas nevojës mund të organizohet si tryezë regjionale). 
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Trajnimet nga lëmia Ekonomike 
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4. Trajnimet nga lemia Ekonomike 

 

Në kuadrin e trajnimeve në fushën ekonomike do të trajtohen çështjet që kanë dalë si rezultat i 

nevojave trajnuese të gjyqtarëve aktual në departamentin për çështje ekonomike. Gjithashtu, 

Akademia e Drejtësisë në hap me zhvillimet që po ndodhin në gjyqësor, veçanërisht me nismat 

për krijimin e Gjykatës Ekonomike ka hartuar një kurrikulë të veçantë e cila do ti dedikohet 

gjyqtarëve që do të punojnë në të ardhmen në këtë gjykatë pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Gjykatën 

Ekonomike. Kjo kurrikulë përmban 10 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 

 Regjimet pezulluese dhe procedurat me ndikim ekonomik 

 Zbatimi dhe specifikat e instrumenteve ndërkombëtare, Direktivave dhe Rregulloreve të 

UE-së, mbi çështjet komerciale, fiskale dhe doganore   

Bazuar në programin Kornizë 2021-2022 dhe vlerësimit të nevojave trajnuese do të trajtohet 

tematikat si në vazhdim. 
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4.1 Njohja dhe përmbarimi i vendimeve të Tribunalit të Arbitrazhit vendor dhe të huaj 

 

Trajnimi me temën njohja dhe përmbarimi i vendimeve të Tribunalit të Arbitrazhit vendor dhe të 

huaj ka për qëllim të sqaron saktësisht rëndësinë dhe procedurën e njohjes dhe përmbarimit të 

vendimeve të arbitrazhit si ato vendore ashtu edhe të huaja duke ndihmuar gjyqtarët të unifikojnë 

praktikat e njohjes dhe përmbarimit të këtyre vendimeve.Trajnimi synon të arrijë ngritjen e 

kapaciteteve të gjyqtarëve në drejtim të interpretimit të drejtë dhe të saktë të dispozitave që mund 

të kenë dykuptimësi të njohjes dhë përmbarimit të vendimeve të arbitrazhit 

 

Cilat janë sfidat që hasin gjyqtarët gjatë procedurës së njohjes dhe përmbarimit të vendimeve të 

arbitrazhit vendor dhe të huaj? Cilat janë të metat eventuale që gjyqtarët shohin në aspektin e 

procedurës së njohjes dhe përmbarimit të vendimeve të arbitrazhit? A ekziston ndonjë sfidë 

eventualë lidhur me implementimin apo përmbajtjen e Ligjit për Arbitrazhin? 

 

Mënyra më e mirë e kuptimit të të gjitha koncepteve dhe zgjidhjes së dilemave është biseda 

interaktive me gjyqtarët dhe shtrimi i pyetjeve e përgjigjia në të njëjtat përmes dhënies së 

praktikave më të mira dhe qartësimit të problematikave mbi shembuj apo koncepte praktike.  

 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Kuptojnë saktë rolin e gjyqtarëve në procesin e njohjes së vendimeve të arbitrazhit; 

 Zbatojnë drejtë bazën ligjore të arbitrazhit; 

 Unifikojnë praktikën e njohjes dhe përmbraimit. 

 

Përmbajtja  e modulit të trajnimit 

 

 Procesi i njohjes së vendimeve të arbitrazhit; 

 Përmbarimi i vendimeve të arbitrazhit të nxjerra nga Tribunalet e Arbitrazhit brenda dhe 

jashtë Kosovës.  

 
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 të Gjykatës Themelore të Prishtinës. Trajnimi do të zgjasë 

një (1) ditë. 

 

 

 

 

 

 



100 
 

4.2 Zbatimi i të Drejtave Pronësore intelektuale 

 

Të drejtat pronësore intelektuale (DPI) janë të drejta të mbrojtura me Kushtetutën e vendit tonë, 

këto të drejta janë të rregulluara me ligje të veçanta, duke krijuar kështu një degë të të drejtës e 

cila është e re dhe në zhvillim e sipër në vendin tonë. Gjyqtarët dhe prokurorët në Kosovë kanë 

përvojë të kufizuar praktike në trajtimin e këtyre rasteve. Ekziston nevoja që ata të marrin trajnime 

në këtë fushë relativisht të re dhe komplekse të së drejtës. Përveç kësaj, legjislacioni i Kosovës për 

pronësinë industriale dhe të drejtën e autorit është duke u ndryshuar dhe u plotësuar në masë të 

madhe në mënyrë që të pasqyrojë zhvillimet e fundit ndërkombëtare dhe të BE-së. Trajnimi do të 

synojë të përmirësojë aftësitë e gjyqësorit dhe prokurorisë, në veçanti të përmirësojë njohuritë e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve mbi legjislacionin e DPI dhe t'u mundësojë atyre të merren më mirë 

me rastet e DPI-së. Kjo do të arrihet duke shkëmbyer me ta praktikat më të mira nga shtetet anëtare 

të BE-së dhe vendeve të tjera dhe duke i prezantuar në detaje zhvillimet më të fundit në mbrojtjen 

e të drejtave të pronësisë intelektuale në Kosovë, me fokus të veçantë në çështjet problematike që 

dalin nga praktika gjyqësore e DPI-së, siç janë importet paralele, provat në rastet e DPI-së, 

vlerësimi i dëmit, vendosja lidhur tarifat të përgjithshme për përdorimin e veprave të autorit; 

përgjegjësia penale për shkeljen e të drejtave të pronësisë intelektuale, modalitetet e nxjerrjes së 

masave ex parte dhe menaxhimi kolektiv i të drejtave. 

 

Si të adresohen nevojat e gjyqtarëve nga lëmit e ndryshme, administrative, penale dhe civile? 

Cilat janë bazat ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare për mbrojtjen e DPI-së? Si të zbatohen 

rregullat e importit paralel për çështjet e markave tregtare, patentave dhe të drejtave të autorit? 

Implikimi gjyqësorit në përcaktimit të tarifave të përgjithshme për përdorimin e përmbajtjes së 

mbrojtur nga e drejta e autorit? 

 

Objektivat e trajnimit 
 

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

 

 Rrisin njohuritë e tyre mbi bazat ligjore dhe standardet ndërkombëtare dhe të BE-së për 

mbrojtjen dhe zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale; 

 Plotësojnë njohurit për zbatimin e rregullave për importin paralel dhe për masat e 

përkohshme 

 Zbatojnë më mirë dispozitat e kodit penal për shkeljen e të drejtave të pronësisë intelektuale 

në lidhje me ligjet e veçanta, si të ligjit për të drejtat e autorit, ligjin për markat tregtare dhe 

ligjin për patentat; 

 Njohin më mirë menaxhimin kolektiv dhe vendosjen e tarifave të përgjithshme. 

 

Përmbajtja 
 

Dita e I-rë trajnimit 

  

 Hyrje në Pronësinë Intelektuale dhe Parimet bazë; 

 Baza ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare për mbrojtjen e DPI; 

 Politika dhe praktika e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë në fushën e DPI-së; 

 DPI dhe të drejtat themelore të njeriut; 

 Menaxhimi Kolektiv i të Drejtave të Autorit dhe të Drejtave të Përafërta. 
 

 

Dita II-të e Trajnimit 
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        Grupi I 

  

 Provat në rastet e DPI-së  

 Masat përkohshme dhe modalitetet e për nxjerrjen e masave ex parte 

 Importet paralele 

 Vendosja e vlerave për tarifat e përgjithshme për përdorimin e përmbajtjes që mbrohet me 

të drejtën      

 autorit 

         

Grupi II 

 

 Natyra dhe serioziteti i shkeljeve të DPI-së nga perspektiva penale 

 Kundërvajtja si formë e shkeljes së DPI-së 

 Shkeljet penale e të drejtave të autorit, standardet ndërkombëtare dhe legjislacioni 

kombëtar 

 Shkeljet penale të markave tregtare, patentave, standardet ndërkombëtare dhe legjislacioni 

kombëtar 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Prezantime nga trajnerët, raste hipotetike, simulimi rasteve gjyqësore dhe hetimeve nga aspekti 

penal.  Kërkohet angazhim aktiv i pjesëmarrësve në diskutime dhe në ushtrime.  

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit 

 

Gjyqtarët nga Gjykata Themelore e Prishtinës – Departamenti i Çështjeve Komerciale dhe         

Administrative; Gjyqtarët nga Gjykata e Apelit – Departamenti i Çështjeve Komerciale dhe   

Administrative, Gjyqtarët nga Divizioni për Çështje Penale nga Gjykatat Themelore dhe nga 

Divizioni  Penal i Gjykatës së Apelit; Prokurorët e Prokurorive Themelore dhe të Apelit. Zyrtarët 

Policorë Departamenti i Krimeve Ekonomike të Policisë së Kosovës dhe Sektori i Krimeve 

Kibernetike. Trajnimi do të zgjasë dy (2) ditë 
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4.3 Zbatimi i të Drejtave Pronësore Intelektuale   

 
Të drejtat  pronësore intelektuale (DPI) janë të drejta të mbrojtura me Kushtetutën e vendit tonë, 

këto të drejta janë të rregulluara me ligje të veçanta, duke krijuar kështu një degë të të drejtës e 

cila është e re dhe në zhvillim e sipër në vendin tonë. Gjyqtarët dhe prokurorët në Kosovë kanë 

përvojë të kufizuar praktike në trajtimin e këtyre rasteve. Ekziston nevoja që ata të marrin trajnime 

në këtë fushë relativisht të re dhe komplekse e së drejtës. Përveç kësaj, legjislacioni i Kosovës për 

pronësinë industriale dhe të drejtën e autorit është duke u ndryshuar dhe plotësuar në masë të 

madhe në mënyrë që të pasqyrojë zhvillimet e fundit ndërkombëtare dhe të BE-së. Trajnimi do të 

synojë të përmirësojë aftësitë e gjyqësorit dhe prokurorisë, në veçanti të përmirësojë njohuritë e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve mbi legjislacionin e DPI-së dhe t'u mundësojë atyre të merren më mirë 

me rastet e DPI-së. Kjo do të arrihet duke shkëmbyer me ta praktikat më të mira nga shtetet anëtare 

të BE-së dhe vendeve të tjera dhe duke i prezantuar në detaje zhvillimet më të fundit në mbrojtjen 

e të drejtave të pronësisë intelektuale në Kosovë, me fokus të veçantë në çështjet problematike që 

dalin nga praktika gjyqësore e DPI-së, siç janë zbatimi i të DPI në mjedisin digjital, përgjegjësia e 

ndërmjetësve, bllokimi i faqeve të internetit dhe largimi i përmbajtjes që cenon DPI, piraterinë, 

falsifikimin, hetimi i krimit të DPI, dhe sanksionet e viktimat penale në rastet e DPI-së. 

 

Si të adresohen nevojat e gjyqtarëve nga lëmit e ndryshme, administrative, penale dhe civile? Si 

të merremi me rastet e DPI në mjedisin digjital? A është legjislacioni i Kosovës në përputhje me 

standardet ndërkombëtare për luftimin e krimit të DPI? Si behët aplikimi i sanksioneve penale në 

rastet e DPI-së?  

 

Objektivat e trajnimit  

 

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

 

 Rrisin njohuritë e tyre mbi bazat ligjore dhe standardet ndërkombëtare dhe të BE-së për 

mbrojtjen dhe zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale në mjedisin digjital; 

 Plotësojnë njohurit mbi praktikën gjyqësore të BE-së dhe të vendeve anëtare për zbatimin 

e të  DPI në ambientin digjital; 

 Njohin përgjegjësinë e ndërmjetësve dhe largimin e përmbajtjes që shkel të DPI; 

 Zbatojnë drejtë dispozitat e kodit penal për shkeljen e të drejtave të pronësisë intelektuale 

në rastet e piraterisë dhe falsifikimit; 

 Njohin më mirë procedurat e konfiskimit dhe shkatërrimit e produkteve që shkelin të drejtat 

nga markat tregtare.  

 

Përmbajtja 

 

        Dita e I e trajnimit 

 

 Rregullativa ligjore mbi zbatimin e DPI në mjedisin digjital; 

 Praktika gjyqësore e BE-së dhe e vendeve anëtare lidhur me zbatimin e DPI në mjedisin 

digjital; 

 Përgjegjësia e ofruesve të shërbimeve të internetit sipas legjislacionit të BE-së dhe atij 

kombëtar; 

 Masat e përkohshme, bllokimi i faqeve në internet dhe largimi i përmbajtjes së paligjshme; 

 Rëndësia e çështjeve civile në rastet Penale; 
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         Dita II e Trajnimit 

 

        Grupi I 

 

 Pronësia industriale dhe procedurat e shfuqizimit të markës tregtare 

 Përjashtimet dhe kufizimet e të drejtave të autorit 

 Vlerësimi dhe vendosja lidhur me dëmet në rastet e DPI 

 Procedura për Konfiskimin dhe shkatërrimin e produkteve që shkelin të drejtat nga marka 

tregtare 

 

        Grupi II 

 

 Pirateria, falsifikimi dhe kontrabanda 

 Shkeljet dhe hetimet e të DPI në ambientin digjital 

 Bashkëpunim për hetimin e krimit të DPI në mjedisin digjital 

 Dënimet penale – rastet e shqiptimit të dënimeve me të rënda për shkeljet e DPI 

 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Prezantime nga trajnerët, raste hipotetike, simulimi rasteve gjyqësore dhe hetimeve nga aspekti 

penal. Kërkohet angazhim aktiv i pjesëmarrësve në diskutime dhe në ushtrime. 
 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 
 

Gjyqtarët nga Gjykata Themelore e Prishtinës – Departamenti i Çështjeve Komerciale dhe   

Administrative; Gjyqtarët nga Gjykata e Apelit – Departamenti i Çështjeve Komerciale dhe    

Administrative, Gjyqtarët nga Divizioni për Çështje Penale nga Gjykatat Themelore dhe nga 

Divizioni Penal i Gjykatës së Apelit; Prokurorët e Prokurorive Themelore dhe të Apelit. Zyrtarët 

Policorë Departamenti i Krimeve Ekonomike të Policisë së Kosovës dhe Sektori i Krimeve 

Kibernetike. Trajnimi do të zgjasë dy (2) ditë.  
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4.3 Trajnim mbi të Drejtën e Insolvences së Shoqërive Tregtare 

 
Qëllimi i këtij trajnimi është ofrimi i mbështetjes praktike për praktikuesit kosovarë të së drejtës, 

demonstrimi i praktikave më të mira evropiane, dhe në këtë mënyrë dhënia e kontributit për sigurinë juridike 

në fushën e së drejtës së insolvences, duke nxitur aktivitetin sipërmarrës, rritjen ekonomike dhe në këtë 

mënyrë të përparimit në Kosovë. Trajnimi mbështetet mbi prezantimin e nëntorit 2021 në lidhje me të 

drejtën gjermane dhe ndërkombëtare të insolvences dhe mund të ofrohet si një aktivitet pasues ose trajnim 

hyrës. Kosova ka bërë përparim të dukshën në parashikimin e kuadrit ligjor në fushën e së drejtës së 

insolvences. Pas miratimit të Ligjit nr 05/L-83 ‘Për falimentimin’, renditja e Kosovës në Raportin Doing 

Business të Grupit të Bankës Botërore u përmirësua ndjeshëm, duke kaluar nga vendi i 163-të në vendin e 

43-të. Në vitin 2018, Parlamenti i Kosovës miratoi një Ligj të ri për Organizatat e Biznesit, i cili, ndër të 

tjera, rregullon falimentimin dhe paaftësinë paguese.  

 

Megjithatë, për shkak të numrit të vogël të proceseve gjyqësore deri më sot, ka pak eksperiencë praktike 

dhe gjyqësore në lidhje me këto koncepte juridike në Kosovë. Trajnimi përfshin prezantimin dhe diskutimin 

e kuadrit ligjor të brendshëm dhe evropian mbi të drejtën e insolvences të mbështetur në shembullin 

gjerman. Trajnimi gjithashtu mbështetet në diskutimin e rasteve studimore nga ekspertë dhe praktikues të 

njohur në këtë fushë për të ilustruar dinamikën e procedimeve të insolvences. 

 
Objektivat e trajnimit 

  

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

 

 Njohin procedurat e insolvencës; 

 Njohin rolin dhe detyrat e kreditorëve; 

 Kuptojnë procedurat ristrukturimit jashtë gjykatës  

 
Përmbajtja 

 Procedurat e insolvences dhe rregullimi i tyre në legjislacionin e brendshëm dhe evropian 

(kuadri ligjor, shkaqet e insolvences, kërkesat dhe pasojat e hapjes së procedurave të 

insolvences); 

 Aspektet praktike të procedurës së insolvences(d.m.th. riorganizimi / shitja / likuidimi); 

 Roli i gjykatës dhe ndërveprimi ndërmjet administratorit të falimentimit, shoqërisë dhe 

kreditorëve të saj; 

 Roli dhe detyrat e kreditorëve (komiteti i kreditorëve); 

 Kundërshtimi i transaksioneve të debitorit para procedurës së insolvences; 

 Plani i Vetë-administrimit / Paaftësisë paguese; 

 Procedura e ristrukturimit jashtë gjykatës ("StaRUG"); 

 Njohja ndërkombëtare + bashkëpunimi gjyqësor ("CoCo") 

 Kostoja e procedurave 

 

Metodologjia e trajnimit 

Trajnimi përfshin prezantimin dhe diskutimin e kuadrit ligjor të brendshëm dhe evropian mbi të 

drejtën e insolvences të mbështetur në shembullin gjerman. Trajnimi gjithashtu mbështetet në 

diskutimin e rasteve studimore nga ekspertë dhe praktikues të njohur në këtë fushë për të ilustruar 

dinamikën e procedimeve të insolvences. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 
Gjyqtarët e interesuar të shkallës së parë dhe të dytë. IRZ-ja sugjeron mbështetjen e Akademisë së 

Drejtësisë së Kosovës me dy sesione trajnimi, me një kohëzgjatje 1-2 ditore për secilin.  
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Trajnimet nga lëmia administrative 
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5. Trajnimet dhe tryezat nga lëmia administrative 

 

5.1 Konflikti Administrativ, objekti dhe procedura konfliktit administrativ 

 

Në procedimin e këtyre rasteve në gjykata po 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, cilat lloje të lëndëve paraqiten më shpesh pranë Departamentit për Çështje Administrative 

të Gjykatës Themelore të Prishtinës. 

 

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 që të:  

 

 Interpretojnë dispozitat ligjore për procedurën e konfliktit administrativ; 

 Zbërthejnë objektin e konfliktit administrativ; 

 Zbërthimi i 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 

 

 Konflikti administrativ-parimet; 

 Procedura në bazë të padisë; 

 Shqyrtimi paraprak i padisë; 

 Seanca e shqyrtimit kryesor – nxjerrja e provave dhe aktgjykimit; 

 Procedura sipas mjeteve juridike. 

 
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 Roli dhe zbatimi i Ligjit për Azilin si dhe raporti i tij me Konventën ndërkombëtare 

për azilin 

 

Qëllimi i këtij trajnimi është avancimi i njohurive të gjyqtarëve lidhur me zbatimin e drejtë të 

dispozitave të Ligjit për Azil të Kosovës, raportin e këtij ligji me Konventën ndërkombëtare për 

azilin dhe zbatimin e efikas me rastin e vendosjes për azilin. Gjithashtu në këtë trajnim fokusi do 

të jetë edhe në rolin që kanë palët në procedurën e azilit që zhvillohet në Republikën e Kosovës. 

Tematika e azilit sot është prezente në shumicën e programeve të akademive të vendeve evropiane 

dhe të rajonit, kjo për arsye se të konsideratës dhe kujdesit që duhet të kenë këto institucione në 

aftësimin e gjyqtarëve, andaj edhe në Kosovë në programet e Akademisë sonë u kushtohet 

vëmendje thellimit të njohurive të gjyqtarëve lidhur me garancionet ndërkombëtare që përmbajnë 

instrumentet ndërkombëtare në këtë tematikë.  

 

Po ashtu trajtim të veçant kanë dispozitat e Ligjit për Azilin i Kosovës duke u fokusuar çështjet 

dhe dilemat që ndërlidhen me statusin  dhe qëndrimin e personave që kërkojnë mbrojtje 

ndërkombëtare do të trajtohen veçmas, duke u fokusuar në procedurën ligjore të mbajtjes dhe 

dëbimit të tyre nga Republika e Kosovës në bazë të dispozitave të Ligjit për azilin si dhe zbatimin 

e drejt të tyre nga organet kompetente të Republikës së Kosovës. Në këtë trajnim të gjitha dilemat 

dhe çështjet tematike do të shpjegohen përmes shpjegimeve pjesshme teorike, e më shumë me 

shembuj nga praktika administrative dhe gjyqësore.  

 

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; 

 Analizojnë raportin e Ligjit për azilin të Kosovës me konventën ndërkombëtare për azilin; 

 Zbatojnë drejtë dispozitat e Ligjit për Azilin të Kosovës me rastin e vendosjes në çështjet 

për azilin. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 Roli dhe zbatimi i dispozitave të Ligjit për Azilin i Kosovës; 
 Raporti i Ligjit për Azilin i Kosovës me Konventën ndërkombëtare për azilin; 
 Zbatimi i drejtë i dispozitave të Ligjit për Azilin i Kosovës me rastin e vendosjes në çështjet 

për azilin; 
 Raste nga praktika gjyqësore në vend, rajon dhe Evropë. 

 
Metodologjia e trajnimit  

Në këtë trajnim çështjet tematike dhe dilemat e paraqitura do të adresohen  përmes shpjegimit të 

pjesshëm teorik, me fokus ato çështje që janë paraqitur në praktikë. Pas trajtimit tematik dhe 

diskutimeve të gjithanshme në fund do të nxjerrën rekomandime lidhur me  çështjet e ngritura në 

trajnim. Trajnimi  do të jetë i konceptuar në atë mënyrë që të gjithë pjesëmarrësit përmes 

diskutimeve të tyre të mund të kontribuojnë në suksesin e tij. 
 

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 një (1) ditë. 
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5.3 Zbatimi i Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe mbrojtja administrative dhe 

gjyqësore e të drejtave personale si dhe Ligji për qasje publike dhe procedurën e realizmit 

të drejtave për qasje në informatave 

 

Raportet e fundit të progresit theksojnë se Kosova duhet të përmirësojë implementimin e ligjeve 

për mbrojtjen e të dhënave personale dhe ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e ligjit. Ky trajnim 

ka për qëllim që të shqyrtoj edhe mbrojtjen gjyqësore të së drejtës së privatësisë siç garantohet me 

dispozita kushtetuese dhe ligjore.  

 

Në praktikë është paraqit nevoja për zbërthimin e ligjit për qasje publike duke marrë parasysh se 

ky garanton të drejtën e secilit person fizik dhe juridik, pa diskriminim mbi çfarëdo baze, për të 

pasur qasje, pas kërkesës, në dokumentet e mbajtura, hartuara apo pranuara nga institucionet 

publike. Ligji për qasje në dokumente publike bazohet në disa parime mbi të drejtën për qasje në 

informata andaj këto parime kanë nevojë të zbërthehen në hollësi. Gjithashtu në këtë trajnim do të 

trajtohet edhe roli i Institucionit të Avokatit të Popullit si organ i pavarur, i cili ndihmon qytetarët 

për realizimin e së drejtës për qasje në dokumentet e nevojshme të cilat u janë refuzuar. 

 

Çështjet që do të shtrohen dhe që kërkojnë përgjigje në këtë trajnim janë: cilat janë garancitë 

kushtetuese dhe ligjore të së drejtës së privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave në Kosovë? Cilat 

janë problemet kryesore në zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale? Si po trajtohen 

pretendimet e palëve në mbrojtjen e të dhënave personale nga gjyqësori dhe cilat janë standardet 

e vendosura? Cilat janë etapat në procedurën e realizimit të të drejtave për qasje në informata, 

llojet e pagesave për qasje në dokumente zyrtare, si po trajtohen përjashtimet e së drejtës së qasjes 

në dokumente publike dhe cilat janë standardet e vendosura? Çfarë po nënkupton kufizimi i kësaj 

të drejte - raste praktike kur ushtrohet proporcionalisht dhe vetëm për qëllime të mbrojtjes. Në këtë 

trajnim të gjitha dilemat dhe çështjet tematike do të shpjegohen përmes shpjegimeve të pjesshme 

teorike dhe shembujve nga praktika administrative dhe gjyqësore.  

 

Objektivat e trajnimit 

 

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

 

 Interpretojnë dispozitat ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale dhe qasje në 

dokumente publike; 

 Krahasojnë kornizën ligjore vendore dhe ndërkombëtare; 

 Zbërthejnë mënyrat e mbrojtjes administrative të të dhënave personale; 

 Zbërthejnë procedurën e realizimit të të drejtave për qasje në informata; 

 Njohin mënyrat dhe format e pagesave për qasje në dokumente zyrtare; 

 Njohin përjashtimet e së drejtës së qasjes në dokumente publike; 

 Njihen me kufizimet e kësaj të drejte - raste praktike kur ushtrohet proporcionalisht dhe 

vetëm për qëllime të mbrojtjes. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Dispozitat ligjore në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale; 

 Mbrojtja e të dhënave në kontekst të së drejtës së Bashkimit Evropian dhe të KEDNJ-së, 

 Mbrojtja administrative e të dhënave personale, 



109 
 

 Mbrojtja gjyqësore e të drejtave personale 

 Procedura e realizimit të të drejtave për qasje në informata, 

 Pagesat për qasje në dokumente zyrtare, 

 Përjashtimet e së drejtës së qasjes në dokumente publike, 

 Çfarë nënkupton kufizimi i kësaj të drejte - raste praktike kur ushtrohet proporcionalisht 

dhe vetëm për qëllime të mbrojtjes. 

 

Metodologjia e trajnimit  

Në këtë trajnim çështjet tematike dhe dilemat e paraqitura do të adresohen  përmes shpjegimit të 

pjesshëm teorik, me fokus ato çështje që janë paraqitur në praktikë. Pas trajtimit tematik dhe 

diskutimeve të gjithanshme në fund do të nxjerrën rekomandime lidhur me  çështjet e ngritura në 

trajnim. Trajnimi do të jetë i konceptuar në atë mënyrë që të gjithë pjesëmarrësit përmes 

diskutimeve të tyre të mund të kontribuojnë në suksesin e tij. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

Gjyqtarët e departamentit administrativ të Gjykatës Themelore në Prishtinë, gjyqtarët e 

departamentit administrativ të Gjykatës së Apelit, zyrtarët të Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e 

të Dhënave Personale dhe zyrtarët e organeve shtetërore. Trajnim do të zgjatë një (1) ditë. 
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5.4 Aplikimi i Kodit Doganor dhe i akcizave të Kosovës 

 

Qëllimi i këtij trajnimi është avancimi i njohurive të gjyqtarëve dhe këshilltarëve profesional lidhur 

me aplikimin e drejtë të dispozitave të Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës. Synim tjetër 

është trajtimi i metodave të vlerësimit të mallit importues, metodave të vlerësimit të shpenzimeve 

të transportit duke analizuar Udhëzimin Administrativ përkatës dhe përcaktimi i kodeve tarifore. 

Në këtë trajnim do të zbërthehen dispozitat ligjore që përmban Kodi Doganor dhe i Akcizave të 

Kosovës dhe udhëzimet administrative përcjellëse për zbatimin e tij. Gjithashtu do të trajtohet 

vendosja e kodeve tarifore duke u mbështetur në dokumentacionet përcjellëse që duhet t’i 

bashkëngjiten Deklaratës Doganore për vendosje të mallit në qarkullim të lirë. Me interes do të 

jetë edhe trajtimi i çështjes së importeve të përkohshme. 

Çështje që do të shtrohen dhe që kërkojnë përgjigje në këtë trajnim janë: cilat janë garancitë 

kushtetuese dhe ligjore të së drejtës së privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave në Kosovë? Cilat 

janë problemet kryesore në zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale? Si po trajtohen 

pretendimet e palëve në mbrojtjen e të dhënave personale nga gjyqësori dhe cilat janë standardet 

e vendosura? 

Në këtë trajnim të gjitha dilemat dhe çështjet tematike do të adresohen përmes shpjegimit të 

pjesshëm teorik, duke u bazuar në raste dhe shembuj konkret.  
 

Objektivat e trajnimit 

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

 

 Njohin dhe kuptojnë drejtë rregullat e aplikimit të Kodit Doganor dhe të Akcizave të 

Kosovës; 

 Vlerësojnë drejtë kodet tarifore dhe dokumentet e detyrueshme doganore; 

 Zbatojnë drejtë dispozitat që përmban Kodi Doganor dhe  i Akcizave të Kosovës dhe 

udhëzimet administrative përcjellëse në kontestet gjyqësore; 

 Zbatojnë drejtë dispozitat dhe kriteret mbi importet e përkohshme 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Aplikimi i Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës; 

 Kodet tarifore (TARIK) dhe dokumentet e detyrueshme doganore për vlerësimin e drejtë 

të kodit tarifor; 

 Kodi Doganor dhe  i Akcizave të Kosovës dhe Udhëzimet administrative. 

 Trajtimi i importeve të përkohshme. 

 

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. Gjithashtu trajnimi do të realizohet përmes  ushtrimeve, diskutimeve 

dhe shembujve praktik mbi parimet dhe rregullat kryesore të Kodit Doganor dhe i Akcizave në Kosovë, 

Puna në grupe - ndarja paraprake e detyrave dhe raste praktike. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

Gjyqtarët e Departamentit për Çështje Administrative të Gjykatës Themelore të Prishtinës dhe të 

Departamentit për Çështje Administrative të Gjykatës së Apelit si dhe Këshilltarët Profesional të 

Departamentit për Çështje Administrativ – Divizioni Fiskal dhe Departamenteve Ekonomike. Trajnimi do 

të zgjatë një (1) ditë. 
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5.5 Skemat pensionale, të financuar sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Kosovës 

 
Në departamentin administrativ, numri i përgjithshëm i lëndëve me përqindjen më të madhe është nga 

lëndët e skemave pensionale të cilat po vazhdojnë të pësojnë rritje, prej tyre numrin më të madh e përbëjnë 

kërkesat për pension për persona me aftësi të kufizuar. Kjo shfaq numrin e madh të kërkesave për këtë lloj 

pensioni si dhe shkallën e pakënaqësisë për mënyrën e vendosjes për këto kërkesa nga ana e MPMS-së. 

Çështje që do të shtrohen dhe që kërkojnë përgjigje në këtë trajnim do të jenë: Cilat janë problemet kryesore 

në zbatimin e Ligjeve të Skemës Sociale si: ( Ligji për Veteranet e Luftës, Ligji për personat e verbër, Ligji 

për Pensionet e FSK-së dhe Ligji për Vlerat e Luftës)e. Skema e pensioneve për pensionistët kontribut-

pagues, kategorizimi i të cilëve rregullohet me ligj dhe me Udhëzimin Administrativ Nr.09/2015, jo rrallë 

herë përbën raste shqyrtimi në procedurën e konfliktit administrativ. Paragrafi 5 i Udhëzimit të lartcekur, 

ka përcaktuar kushtet dhe dokumentet relevante që nevojiten për kualifikim të pensionistëve si shfrytëzues 

të pensionit kontribut-pagues, ndërsa paragrafi 5 i këtij neni përcakton se të gjitha dëshmitë për kualifikim, 

siç janë certifikatat, diplomat dhe dëshmitë tjera për përgatitjen shkollore-universitare, duhet të jenë para 

vitit 01.01.1991. Aplikimi i kësaj dispozite në praktikë, shfaq komplikim në zgjidhjen e çështjeve të 

caktuara në mënyrë të drejtë, pasi që gjendja faktike paraqitet ndryshe. 

 

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: 

 

 Interpretojnë dispozitat ligjore në fuqi për pensionet bazike të moshës; 

 Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore mbi pensionet kontribut-paguese të moshës; 

 Njohin dispozitat ligjore për pensionet e aftësisë së kufizuar, 

 Interpretojnë dispozitat ligjore mbi pensionet e parakohshme,  

 Njohin dhe zbatojnë drejtë dispozitat ligjore mbi pensionet familjare dhe pensionet 

invalidore të punës, si pensione të Shtyllës së I-rë të financuara nga shteti. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Dispozitat ligjore në fuqi për pensionet bazike të moshës; 

 Zbatimi i dispozitave ligjore mbi pensionet kontribut-paguese të moshës; 

 Njohja me dispozitat ligjore për pensionet e aftësisë së kufizuar, 

 Dispozitat ligjore mbi pensionet e parakohshme,  

 Dispozitat ligjore mbi pensionet familjare dhe pensionet invalidore të punës, si pensione 

të Shtyllës së I-rë të financuara nga shteti. 

 

Metodologjia e trajnimit  

Në këtë trajnim çështjet tematike dhe dilemat e paraqitura do të adresohen  përmes shpjegimit të pjesshëm 

teorik, me fokus ato çështje që janë paraqitur në praktikë. Pas trajtimit tematik dhe diskutimeve të 

gjithanshme në fund do të nxjerrën rekomandime lidhur me  çështjet e ngritura në trajnim. Trajnimi  do të 

jetë i koncipuar në atë mënyrë që të gjithë pjesëmarrësit përmes diskutimeve të tyre të mund të kontribuojnë 

në suksesin e tij. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 
Gjyqtarët e departamentit administrativ të Gjykatës Themelore në Prishtinë, gjyqtarët e departamentit 

administrativ të Gjykatës së Apelit, zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS). Trajnim 

do të zgjatë një (1) ditë. 
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5.6 Tryezë e rrumbullakët nga gjyqësia administrative:” Praktika gjyqësore e Gjykatës 

Supreme, Departamenti për çështje administrative të Gjykatës së Apelit dhe Departamentit 

për çështje administrative të Gjykatës Themelore në Prishtinë 

 
Qëllimi kryesor i tryezës së diskutimeve është shqyrtimi i çështjeve aktuale që po paraqiten në lidhje me 

konfliktet administrative. Gjithashtu kjo tryezë ka për synim trajtimin e çështjeve aktuale nga praktika 

gjyqësore dhe harmonizimin dhe unifikimin e mendimeve që ka të bëj me çështje administrative si dhe 

zbatimin  e drejtë të procedurave në konfliktin administrativ në mes të gjyqtarëve të departamentit 

administrativ të Gjykatës Themelore në Prishtinë, departamentit administrativ të Gjykatës së Apelit dhe 

Gjykatës Supreme të Kosovës. 

 

Në këtë tryezë do të trajtohen çështjet aktuale nga praktika gjyqësore e departamentit administrativ të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë, departamentit administrativ të Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës Supreme 

të Kosovës. Fokusi do të jetë edhe në harmonizimin e praktikës gjyqësore në mes këtyre tre instancave 

gjyqësore kur vendosin lëndë nga lëmia e gjyqësisë administrative. Në këtë tryezë pjesëmarrësit do të kenë 

mundësin që përmes bashkëbisedimit të këmbejnë përvoja në mes vete lidhur me çështjet e ndryshme 

aktuale nga praktika gjyqësore e departamentit administrativ të Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

departamentit administrativ të Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës Supreme të Kosovës. 

 

Objektivat e tryezës 

 

Pjesëmarrësit pas përfundimit të kësaj tryeze do të jenë në gjendje që 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. 

 

Përmbajtja e tryezës 

 

 Shqyrtimi i padisë; 

 Procedura lidhur me Propozimin për shtyrjen e ekzekutimit të aktit administrativ; 

 Faktet e reja dhe dëshmitë e reja në konfliktin administrativ; 

 Detyrueshmëria e aktgjykimit; 

 Procedurat sipas mjeteve juridike me praktikën aktuale të Gjykatës Supreme të Republikës 

së Kosovës. 

Metodologjia e tryezës 

Në këtë tryezë pyetjet e ngritura dhe dilemat gjatë tryezës do të adresohen  përmes shpjegimit të 

pjesshëm të trajnuesve-panelistëve, duke pas në fokus ato çështje që janë paraqitur në praktikë. 

Përmes shpjegimeve dhe  pas diskutimeve të gjëra do të nxjerrën në fund rekomandime lidhur me  

çështjet e ngritura në tryezë. Tryeza do të jetë e konceptuar në atë mënyrë që të gjithë pjesëmarrësit 

përmes diskutimeve të tyre të mund të kontribuojnë në suksesin e saj. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

Gjyqtarët e departamentit administrativ të Gjykatës Themelore në Prishtinë, gjyqtarët e 

departamentit administrativ të Gjykatës së Apelit, gjyqtarët e Gjykatës Supreme të Kosovës. 

Tryeza do të zgjasë dy (2) ditë. 
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          Trajnimet nga lëmia e kundërvajtjes 
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6. Kundërvajtje 

 

6.1 Procedura kundërvajtësve sipas kërkesës se inspektoreve   

 

Gjatë punës gjyqtarët hasin në shumë paqartësi lidhur me kërkesat për zhvillimin e procedurës së 

kundërvajtjes të paraqitura nga inspektoratet e lemive të ndryshme. Si pasojë e kësaj paqartësie 

gjyqtarët e kundërvajtjes pos që zhvillon procedurën me kërkesë e cila është e pa qartë dhe në 

kundërshtim me dispozitat ligjore, nxjerrin edhe verdikt të gabuar dhe jo ligjor, dhe në procedurat 

ankimore këto çështje po anulohen. Në raste të shumta kërkesat e inspektorateve paraqiten ndaj 

personave juridik dhe jo edhe ndaj personit përgjegjës të personit juridik, paraqiten ndaj subjektit 

afarist përgjegjësia e të cilit është individuale, por në kërkesë akuzohet edhe pronari i subjektit 

afarist.  

Gjithashtu problem permanent i këtyre kërkesave është edhe cilësimi juridik i veprimeve 

kundërvajtese dhe dispozitat sanksionuese, sepse aplikohen dispozita ligjore të parapara në disa 

ligje, ose plotësim-ndryshim të ligjeve. Dhe kështu po krijohet paqartësi në aplikimin ligjor të 

dispozitave përkatëse të ligjit. Është masë e rëndësishme që pas pranimit të një kërkese të tillë për 

fillimin e procedurës së kundërvajtjes, para nxjerrjes së vendimit për fillimin e procedurës së 

kundërvajtese gjyqtari të jetë në gjendje ta vlerësoi ligjshmërinë e kërkesës, dhe pas zhvillimit të 

procedurës të vërtetoni konkretisht se cilat janë ato veprime që paraqesin kundërvajtje, dispozitat 

ligjore sipas se cilave përcaktohet kundërvajtja dhe dispozitat sanksionuese. 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Zbatojnë drejtë procedurën e kundërvajtjes të nxjerrin aktgjykim ligjor duke i aplikuar 

drejtë dispozitat ligjore; 

 Përpilojnë një kërkesë ligjore për zhvillimin e procedurës së kundërvajtjes; 

 Zbatojnë drejt procedurat  në rastet kur kërkesa nuk është e përpiluar komfor ligjit; 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Përmbajtja e kërkesës neni 87 i LK,- e paraqitur nga organet kompetente-inspektoret; 

 Përshkrimin faktik të veprimeve nga të cilat rezultojnë tiparet juridike të kundërvajtjes;  

 Cilësimi juridik i kundërvajtjes; 

 Vendimi për fillim të procedurës- kushtet. 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Për realizimin e këtij trajnimi do të përdorën metodat e kombinuara: shpjegimi i shkurtë teorik, 

diskutimet interaktive, prezantime në PowerPoint, pyetje e përgjigje, të përcjellura me shembuj 

praktik, dhe analizimi i përbashkët i problemeve rrethe aplikimit të këtyre dispozitave në 

praktikë, në mënyrë që secili nga pjesëmarrësit të jetë aktiv gjatë gjithë kohës së trajnimit.  

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja  

 

Përfitues të trajnimit do të jenë gjyqtarët e gjykatave themelore-divizioni i kundërvajtjes dhe 

inspektoret e Drejtorive të Inspektorateve. Trajnim do të zgjatë një (1) ditë. 
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6.2 Prishja e Rendit dhe Qetësinë Publike 

 

Ligji në fuqi për rendin dhe qetësinë publike është mjaft i varfër dhe i mangët në përfshirjen dhe 

përkufizimin e kundërvajtjeve nga lëmi i rendit dhe qetësisë publike, dhe si i tillë, në shumë raste 

praqet problem për zbatim nga gjyqtarët e shkallës së parë. Cilat janë dallimet e veprës 

kundërvajtëse nga vepra penale, me theks të veçantë te vepra e rrahjes? Si të kuptohet nenet 4 dhe 

5 e sidomos neni 16 i LRQP? Elaborimi hollësishëm i këtyre çështjeve do të jetë qëllim i këtij 

trajnimi i cili do të bëhet përmes rasteve praktike. 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Identifikojnë veprimet inkriminuese kundërvajtëse nga lëmi i mbrojtjes së rendit dhe 

qetësisë publike; 

  Përkufizojnë qartë sulmin verbal, dhe kompetencën për të vendosur; 

  Aplikojnë drejt dispozitat ligjore nga lëmi i Rendit dhe Qetësisë Publike. 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Përkufizimi i vendit publik;  

 Dallimi mes nenit 4 dhe 5 të LRQP, si dhe dallimi mes mosrespektimit të urdhrit të personit 

të autorizuar zyrtar - neni 16 LRQP, dhe kundërvajtjes – mosveprim sipas urdhrit të 

personit të autorizuar zyrtar nga lëmi i trafikut rrugor;  

 Sanksionet e parapara për kryesit e kundërvajtjeve prishje e rendit dhe qetësisë publike; 

 Ndëshkimet për kryesit e kundërvajtjeve prishje e rendit dhe qetësisë publike. 
 

Metodologjia e trajnimit  

 

Elaborim i hollësishëm i të gjitha dispozitave të Ligjit për Rendin dhe Qetësinë Publike, përmes 

prezantimit në PowerPoint, diskutimeve interaktive, shembujve praktik, duke ofruar alternativa 

rreth vështirësive të hasura në praktikë, etj. 

 

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 

 

Bazuar në lëndët të cilat sipas ankesave po arrijnë në Gjykatën e Apelit, është konstatuar se në 

shumë raste, gjykatat e shkallës së parë, sikurse edhe ushtruesit e kërkesave për fillimin e 

procedurës për kundërvajtje-inspektorët e lemive përkatëse, nuk e definojnë qartë subjektin afarist 

si person juridik, ashtu që subjektet afariste si biznese individuale, i identifikojnë si persona juridik, 

kurse pronarët e bizneseve individuale i trajtojnë si persona përgjegjës të personave juridik, 

prandaj rrjedhimisht paraqitet nevoja e elaborimit të këtyre paqartësive, duke sqaruar dallimin mes 

subjekteve afariste si persona juridik në raport me subjektet afariste si biznese individuale, dhe 

përgjegjësinë e personit përgjegjës të personit juridik. Si zhvillohet procedura kundervajtese ndaj 

subjekteve afariste si biznes individual, dhe dallimi me zhvillimin e procedurës kundervajtese ndaj 

subjekteve afariste si persona juridik? Ky trajnim synon qe përmes elaborimit të legjislacionit, të 

adresohen çështjet e parashtruara, dhe përmes shembujve praktikë të ofrohen zgjidhjet e duhura. 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

 Bëjnë dallimin mes subjekteve afariste si biznese individuale në raport me personat juridik 

(SH.A. dhe SH.P.K.) si dhe personin përgjegjës të personit juridik;  

 Zhvillojnë drejt dhe në mënyrë ligjore procedurën për kundërvajtje ndaj personave juridik 

dhe personave përgjegjës të personave juridik;  

 Zhvillojnë drejt dhe në mënyrë ligjore procedurën për kundërvajtje ndaj subjekteve afariste 

si biznese individuale 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Baza ligjore për mënyrën e zhvillimit të procedurë kundërvajtëse ndaj subjekteve afariste 

si persona juridik;  

  Kur konsiderohen përgjegjës subjektet afariste si persona juridik, përgjegjësia e personit 

përgjegjës të personit juridik, dhe rastet kur personi përgjegjës i personit juridik nuk 

mbanë përgjegjësi; 

 Kush konsiderohet person përgjegjës në personin juridik?  

 Zhvillimi i procedurës ligjore ndaj subjekteve afariste si biznese individuale. 

 

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 Kontrolli gjyqësor ndaj vendimeve të Agjencisë që krijohen nga procesi i Privatizimit dhe i 

Likuidimit 

 

Secili person që kundërshton një vendim a veprim të Agjencisë, duhet ta beje atë brenda aftëve 

kohore të përcaktuara me ligj. Periudhën kohore për parashtrimin e kërkesës për kundërshtimin e 

vendimeve apo veprimeve të Agjencisë që dalin nga procesi i privatizimit me herët e ka rregulluara 

nenin 6 i ligjit paraprak për Dhomës se Posaçme. Në Ligjin aktual dispozita në fjalë nuk ekziston.  

Çdo kreditor i Ndërmarrjes i cili ka dorëzuar me kohë kërkesën në Agjenci dhe i cili cenohet nga 

një vendimi i Autoritetit të Likuidimit mund ta kundërshtojë vendimin e tillë, duke parashtruar një 

ankesë në Dhomën e Posaçme kundër Agjencisë brenda tridhjetë (30) ditëve pas pranimit të 

vendimit. Çdo ankesë e këtillë duhet të bazohet në pretendimin se procesi i likuidimit nuk është 

kryer në pajtim me Ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Ankesa duhet të jetë në pajtim 

me kërkesat e paragrafit 2. të nenit 35 të këtij ligjit nr.06/L-086 dhe të bashkëngjisë një kopje të 

vendimit ndaj të cilit është ngritur kundërshtimi.              

A duhet që parashtruesi i kërkesës ti shter mjete juridike pran AKP-së, në mënyrë qe pastaj ti 

drejtohet Gjykatës? A është ky një kriter i cili duhet përmbushur në mënyrë që të shkohet tutje apo 

jo? A duhet personat e interesuar që kanë pretendime pronësore apo kreditore ndaj një NSH-je të 

presin fillimin e likuidimit, në mënyrë që ti drejtohen autoritetit të Likuidimit, apo mund ti 

drejtohen edhe me herët gjykatës? 

Këto dhe dilema tjera të ngritura nga pjesëmarrësit do të trajtohen përmes diskutimeve gjatë 

trajnimit, rasteve praktike të paraqitura, në mënyrë që dilemat e tilla të eliminohen.  

Objektivat e trajnimit 

 

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

 Njohin procedurën për paraqitjen e kërkesave/ankesave në Dhomën e Posaçme; 

 Respektojnë afatet kohore për kundërshtimin e vendimeve të Agjencisë; 

 Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore të cilat aplikohen varësisht nga vendimi i kundërshtuar;  

 Kuptojnë drejtë dhe qartë procedurën e privatizimit dhe likuidimet;  

Përmbajtja e trajnimit 

 Paraqitja e  kërkesave/ankesave kreditore dhe pronësore në Komisionin e Likuidimit dhe 

në Dhomën e Posaçme;  

 Kundërshtimi vendimeve të Agjencisë në Dhomën e Posaçme dhe procedura e shqyrtimit 

të këtyre vendimeve ne dy shkallë;  

Metodologjia e trajnimit 

 

Diskutime interaktiv me pjesëmarrësit, raste praktike dhe shtjellimi i tyre, prezantimi me 

PowerPoint. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

Gjyqtarët nga Dhoma e Posaçme, gjyqtarët e Gjykatave themelor-divizionit civil, zyrtaret ligjor 

dhe bashkëpunëtoret profesional. Trajnim do të zgjasë një (1) ditorë. 
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7.2 Roli i Agjencisë dhe procesi i privatizimit – likuidimi të ndërmarrjeve shoqërore nga AKP 
 

Fillimisht me Rregulloren e UNMIK-ut 2002/12 u themelua Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit 

(AKM), ku me vonë at e trashëgoj Agjencia Kosovare e Privatizimit, dhe sipas ligjit të gjitha asetet 

dhe përgjegjësitë e AKM-së tani janë asete dhe përgjegjësi të Agjencisë. 

Agjencia Kosovare e Privatizimit (më tej “Agjencia”) si organ i pavarur publik ushtron funksionet 

dhe përgjegjësitë në mënyrë plotësisht autonome. Neni 2 Ligjit  Nr. 04/L-034 për Agjencinë 

Kosovare të Privatizimit parasheh rolin respektivisht Synimin dhe qëllimin e Agjencisë se për çka 

është krijuar.  Në pajtim me kushtet e përcaktuara në këtë ligj, Agjencia është e autorizuar për 

administrimin, duke përfshirë autorizimin për shitjen, transferimin dhe/ose likuidimin e 

ndërmarrjeve dhe aseteve të përkufizuara në këtë ligj. 

A ka shkelje të procedurave nga AKP me rastin e aprovimit apo refuzimit të ofertave? Në që 

gjendej ndodheshin NSH-të në Kosovë pas luftës? A kishin lënë NSH-të borxhe? A ka ngecje në 

procesin e likuidimit të N.Sh-së? Si trajtohen kërkesat tek Autoriteti i Likuidimi ? Cilat janë 

vështirësitë e gjyqësorit në zgjidhjen e rasteve që paraqiten para saj? etj.  

Trajnimi do të fokusohet në diskutimet dhe çështjet e ngritura nga pjesëmarrësit rreth rolit të 

Agjencisë në procesin e privatizimit dhe likuidimit të subjekteve të AKP-së. 

Objektivat e trajnimit 

 

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

 Kuptojnë drejtë rrjedhën e procedurave për privatizimin e subjekteve dhe likuidimin nga 

AKP; 

 Vlerësojnë rastet kur transformimi i një NSH-je ka qenë apo nuk ka qenë diskriminues; 

 Njohin  kompetencat e Agjencisë lidhur me administrimin e NSH-ve; 

 Identifikojnë se cilët janë personat që kane të drejt të marrin pjesë në procesin e 

privatizimi dhe likuidimit;  

Përmbajtja e trajnimit 

 Autorizimet e Agjencisë në procesin e privatizimit;  

 Likuidimi si proces Administrativ;  

 Trajtimi i kërkesave kreditore pran autoritetit të likuidimit te N.SH-së; 

 Aprovimi dhe refuzimi i kërkesave pranë AKP-së; 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Diskutime interaktive me pjesëmarrësit, raste praktike dhe shtjellimi i tyre, prezantimi me 

PowerPoint. 

 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarët nga Dhoma e Posaçme, gjyqtarët e Gjykatave themelor-divizionit civil, zyrtaret ligjor 

dhe bashkëpunëtoret profesional. Trajnim do të zgjatë një (1) ditë. 
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7. 3 Definimi i statusit juridik të shoqërive aksionar- 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 modulit të 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 modulit të 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

8. Trajnimet nga drejtësia kushtetuese 
 

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

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi është prezentimi dhe njohja me praktikën aktuale të kësaj gjykate 

sipas kërkesave-ankesave në lëmin penale. Njashtu synim i këtij trajnimi është edhe thellimi i 

njohurive lidhur me lejueshmërinë e kërkesave, raportin e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës me 

gjykatat e rregullta në kontekst të dispozitave kushtetuese dhe rolin e kontrollit incidental të 

kushtetutshmërisë. Çështjet që do të ngritën në këtë trajnim kanë të bëjnë me lejueshmërinë e 

kërkesave, raportin e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës me gjykatat e rregullta në kontekst të 

dispozitave kushtetuese, praktiken aktuale e të kësaj gjykate sipas kërkesave-ankesave në lëmin 

penale. Njashtu do të analizohet kjo praktikë në kontekst të zhvillimeve aktuale legjislative dhe 

praktikës gjyqësore. 

 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Zbërthejnë procedurën e lejueshmërisë së kërkesave 

 Shpjegojnë raportin e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës me gjykatat e rregullta në kontekst 

të dispozitave kushtetuese. 

 Njihen me praktiken aktuale të Gjykatës Kushtetuese sipas kërkesave-ankesave në lëmin 

penale; 

 Zbërthejnë dhe kuptojnë rolin e kontrollit incidental të kushtetutshmërisë. 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Lejueshmëria e Kërkesave; 

 Raporti i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës me gjykatat e rregullta në kontekst të dispozitave 

kushtetuese; 

 Praktika aktuale e Gjykatës Kushtetuese sipas kërkesave-ankesave në lëmin penale; 

 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 dhe administrative 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 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 

 



123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Trajnimet nga Konventa Evropiane për  

                  Liritë dhe të Drejtat e Njeriut 
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9.  Trajnimet për KEDNJ 

 

9.1 Ndalimi i torturës - Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

 

Ndalimi i torturës është një nga të drejtat themelore të garantuara të njeriut. Kjo e drejtë zë vend 

të rëndësishëm në nenin 3 të KEDNJ ku garantohet që askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës 

ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese. Neni 3 mishëron një nga vlerat më 

themelore të shoqërisë demokratike. Ndalimi i torturës zë vend të rëndësishëm në një mori 

instrumentesh të detyrueshme ndërkombëtare, si dhe në kushtetutat e të gjitha vendeve 

demokratike, përfshirë edhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës. 

Aktualisht, rastet e torturës janë format më të rënda dhe më akute të shkeljes së Nenit 3. Mbrojtja 

që siguron Neni 3 është kundër llojeve të ndryshme të dhunës ndaj dinjitetit njerëzor dhe integritetit 

fizik.  

Neni 3 i KEDNJ ofron mbrojtje për ankimet për personat që administrohen nga policia nën 

pretendimet se janë keqtrajtuar ose që kushtet e ndalimit kanë qenë çnjerëzore, që dëbimi i një 

individi do ta ekspozonte atë ndaj trajtimit çnjerëzor në vendin ku dorëzohet, tek palët e treta, e 

deri në ankime për të cilat gjykatat kanë dështuar në mbrojtjen që duhet t’i siguronin viktimave 

nga abuzimi prej individëve të tjerë privatë. 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Shpjegojë kushtet dhe kujdesin shëndetësor në paraburgim dhe përgjegjësitë gjyqësore; 

 Analizojë përgjegjësitë shtesë gjyqësore papranueshmëria e provave, ekstraterritorialiteti, 

pretendimet civile; 

 Demonstrojë mënyrën e marrjes së veprimeve hetimore ndaj shkeljeve të nenit 3. 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Përkufizimi i torturës ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore, poshtëruese ose 

denigruese; 

 Kushtet dhe kujdesi shëndetësor në paraburgim dhe përgjegjësitë gjyqësore; 

 Përgjegjësitë shtesë gjyqësore: papranueshmëria e provave, ekstraterritorialiteti, 

pretendimet civile; 

 Masat mbrojtëse procedurale dhe organizative; 

 Detyrimet pozitive për të kryer një hetim efektiv për një shkelje të pretenduar të nenit 3; 

 Fillimi i hetimeve, detyrimet procedurale dhe luftimi i mosndëshkimit 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Diskutimin 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, Bashkëpunëtorët profesional dhe zyrtarët ligjor. 
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9.2  E drejta në pronë-Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe 

neni 1 i Protokolit nr1. I KEDNJ  

 

Qëllimi i këtij trajnimi 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 modulit të trajnimit 

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

 

 Përkufizojë të drejtën e pronës sipas KEDNj dhe jurisprudencës së GJEDNj;  

 Shpjegojë shtrirjen e të drejtës së pronës sipas KEDNj dhe jurisprudencës së GJEDNj; 

 Analizojë rregullat e veçanta (tri rregullat) të të drejtës së pronës sipas KEDNj dhe 

jurisprudencës së GJEDNj; 

 Demonstrojë rastet e kufizimit të të drejtës së pronës sipas KEDNj dhe jurisprudencës së 

GJEDNj; 

 Njohin rolin e së drejtës për respektimin e pasurisë së individit; 

 Zbërthejnë kushtet për ndërhyrjen e të drejtës së pronës për arsye të interesit publik; 

 Zbatojnë drejtë standardet dhe kriteret për kompensim për privimet nga prona në kontekst 

të neni 1. Protokollit nr.1 të KEDNJ dhe praktikës së GJEDNJ 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Përkufizimi i të drejtës së pronës sipas KEDNj dhe jurisprudencës së GJEDNj; 

 Shtrirja e të drejtës së pronës sipas KEDNj dhe jurisprudencës së GJEDNj; 

 Rregullat e veçanta (tri rregullat) të të drejtës së pronës sipas KEDNj dhe jurisprudencës 

së GJEDNj; 

 Kufizimi i të drejtës së pronës sipas KEDNj dhe jurisprudencës së GJEDNj; 

 Zbatimi i së drejtës së pronës ndërmjet palëve private sipas KEDNj dhe jurisprudencës së 

GJEDNj. 

 Nocionet themelore që përmban neni 1. I Protokollit nr.1 i KEDNJ; 

 Roli i së drejtës për respektimin e pasurisë së individit; 

 Kushtet për ndërhyrjen e të drejtës së pronës për arsye të interesit publik; 

 Standardet dhe kriteret për kompensim për privimet nga prona në kontekst të neni 1. 

Protokollit nr.1 të KEDNJ dhe praktikës së GJEDNJ. 

 

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 nga Departamenti i Përgjithshëm, për Çështje 

Ekonomike dhe Administrative, prokuror të gjitha niveleve dhe bashkëpunëtorët profesional. 

Trajnimi do të zgjas një (1) ditë. 
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9.3 E drejta për jetë private, jetë familjare, të vendbanimit dhe korrespodencës, për tu martuar dhe 

krijuar familje dhe për barazi të bashkëshortëve – neni 8 KEDNJ-së 

 

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.  

 

Në trajnim do të trajtohen dilemat dhe pyetjet që kanë të bëjnë me aspektet e dispozitave që 

përmban neni 8 i KEDNJ. Njëkohësisht në trajnim do të evitohen dilemat rreth interpretimit të 

dispozitave në fjalë përmes rasteve praktike të GJEDNJ. Gjithashtu do të trajtohen  nocionet 

themelore që përmban neni 8 i KEDNJ, nocionin dhe natyrën juridike të jetës private, të jetës 

familjare, dhe kriteret e KEDNJ lidhur me privatësinë, korrespodencën dhe vendbanimin, 

përgjimin si dhe mbledhjen e te dhënave. Gjithashtu në fokus do jenë edhe zbatimi i drejtë 

dispozitave të nenit 8 lidhur me ndërhyrjen e autoritetit publik në ushtrimin e kësaj të drejte, në 

shkallën e parashikuar me ligj. 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Zbërthejnë natyrën juridike të jetës familjare; 

 Njohin kriteret e KEDNJ lidhur me privatësinë, korrespodencën dhe vendbanimin-

përgjimin si dhe mbledhjen e të dhënave; 

 Zbatojnë drejtë dispozitat e nenit 8 lidhur me ndërhyrjen e autoritetit publik në ushtrimin 

e kësaj të drejte, në shkallën e parashikuar me ligj. 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Kuptimi dhe natyra juridike e jetës familjare; 

 Privatësia, korrespodenca dhe vendbanimi-përgjimi dhe mbledhja e të dhënave; 

 Ndërhyrja e autoritetit publik në ushtrimin e kësaj të drejte, në shkallën e parashikuar me 

ligj. 

 

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 

 

Qëllimi i këtij trajnimi është avancimi i njohurive mbi të drejtën për proces të rregullt në procedurat 

civile dhe administrative.  Fokusi do të jetë edhe në zbërthimin e kuadri të se drejtës për proces të 

rregullt, e drejta për qasje në gjykatë, gjykimi në kohë të arsyeshme, parimi i sigurisë juridike – 

harmonizimi i praktikës gjyqësore vendore, procedurat jashtë-kontestimore, shembuj nga 

aktgjykimet e GJEDNJ).  

 

Në trajnim do të trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me aspektet e dispozitave ligjore që përmban 

neni 6 i KEDNJ. Njëkohësisht do të elaborohen nocionet dhe kategoritë që përmban neni 6 i 

KEDNJ lidhur me procedurat civile dhe administrative; Kuadri i te drejtës për një proces te 

rregullt; nocionin “e drejta për qasje në gjykatë” dhe garancinë që ofrohen, dhe Standardet dhe 

kërkesat lidhur me gjykimin në kohë të arsyeshme në procedurat civile. 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Zbërthejnë kuadrin e të drejtës për një proces të rregullt; 

 Interpretojnë nocionin e drejta për qasje në gjykatë dhe provizionet që ofron kjo;  

 Zbatojnë drejtë standardet dhe kërkesat lidhur me gjykimin në kohë të arsyeshme në 

procedurat civile. 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Nocionet dhe kategoritë që përmban neni 6 i KEDNJ lidhur me procedurat civile dhe 

administrative; 

 Kuadri i të drejtës për një proces të rregullt; 

 Nocionin “e drejta për qasje në gjykatë” dhe garancinë që ofrohen; 

 Standardet dhe kërkesat lidhur me gjykimin në kohë të arsyeshme në procedurat civile. 

 

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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9.5  Trajnim tematik në fushën e shpifjes dhe mbrojtjes së reputacionit 

 

Trajnimi synon të rris kapacitetet e gjyqtarëve dhe prokurorëve në fushën lirisë së shprehjes dhe 

kufizimet e saj siç parashihet me nenin 10 të Konventes. Më tej, trajnimi ka për qëllim që të trajtojë 

askpekte 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 rastet vendore. Përmes këtij trajnimi 

synohet që të trajnuarit të kenë njohuri më të thelluara në kornizën ligjore vendore dhe 

ndërkombëtare si dhe në aplikimin e standardeve ligjore përkatëse. 

 
Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Njohin konceptin e shpifjes  

 Zbatojnë drejtë legjislacionin vendor dhe ndërkombëtar 

 Njohin përgjegjësit dhe sanksionet në gazetari 

 

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  

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. Trajnim do të zgjasë dy (2) 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 modulit të 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 modulit të 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. Trajnim do të zgjasë dy (2) ditë. 
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9.7 Zbatimi i nenit 2 të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive 

Themelore 

Qëllimi i organizimit të këtij trajnimi është avancimi dhe thellimi i njohurive për të drejtën e jetës dhe 

zbërthimi e interpretimi i gjerë i mbrojtjes së të drejtës në jetë. Gjithashtu në këtë sesion do të trajtohen 

obligimet e shtetit për të respektuar të drejtën e jetës dhe detyrimet pozitive të shtetit për të mbrojtur 

individët nën mbikëqyrjen e tyre si dhe interpretimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

(GJEDNJ) lidhur me aspektet procedurale të së drejtës për jetën. E drejta e njeriut për respektimin e jetës 

së tij, pacenueshmëria e jetës, si e drejtë absolute e njeriut.  

Në këtë trajnim do të elaborohen pyetjet që kanë të bëjnë me garantimin e kësaj të drejte me dokumentet 

ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut, garantimi kushtetues dhe presupozimi i saj duke garantuar 

pacenueshmërinë e integritetit trupor, qoftë me mbrojtjen e pakusht të jetës, pra ndalimin absolut të dënimit 

me vdekje. Po ashtu do të trajtohen dilemat rreth natyrës  themelore  të “mos derogueshmërisë” së kësaj të 

drejte”. Elementet përmbajtjesorë të së drejtës për jetën, shteti dhe obligimet e tij për mbrojtjen e individëve 

të cilët mbahen nën mbikëqyrjen e shtetit në bazë të KEDNJ si dhe interpretimet e GJEDNJ lidhur me 

aspektet procedurale të së drejtës për jetën. Shqyrtimi do fokusohet edhe mbi detyrimin e përgjithshëm për 

të mbrojtur të drejtën për jetë “me ligj”  dhe ndalimi i privimit të jetës që rrethohet nga një listë 

përjashtimesh. Në trajnim dilemat dhe pyetjet gjatë trajnimit do të adresohen  përmes shpjegimit të 

pjesshëm teorik, duke u bazuar në raste dhe përdorur shembuj konkret. Do të përdoren ushtrime, diskutime 

dhe shembuj praktik lidhur me rastet mbi ndëshkimi çnjerëzor ose poshtërues në kontekstin e dënimit, 

trajtimit apo praktikat e e papërshtatshme  jashtë vendeve të vuajtjes së dënimit, diskriminimi si pjese e 

keqtrajtimit dhe aspekteve procedurale të ndalimit të keqtrajtimit. 

Objektivat e trajnimit 

 

 Njohin aspektet substantivë të së drejtës për jetën, 

 Zbërthejnë detyrimet e shtetit për mbrojtjen e individëve të cilët mbahen nën mbikëqyrjen 

e shtetit, 

 Njohin dhe vlerësojnë kur jeta nuk konsiderohet e privuar në kundërshtim me këtë nen, në 

rastet kur ky privim vjen nga përdorimi i forcës, i bërë absolutisht i domosdoshëm, 

 Zbatojnë drejtë kriteret që përmbahen në dispozitat e nenit 2 të KEDNJ dhe aspektet 

procedurale të së drejtës për jetën. 

 

Përmbajtja e trajnimit 

 

 Aspektet substantivë të së drejtës për jetën, 

 Detyrimet e shtetit për mbrojtjen e individëve të cilët mbahen nën mbikëqyrjen e shtetit, 

 Situatat kur jeta nuk konsiderohet e privuar në kundërshtim me këtë nen, në rastet kur ky 

privim vjen nga përdorimi i forcës, i bërë absolutisht i domosdoshëm, 

 Nenit 2 i KEDNJ dhe aspektet procedurale të së drejtës për jetën. 

 

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 

Gjyqtarët dhe prokurorët të gjitha niveleve në Republikën e Kosovës dhe bashkëpunëtorët 

profesional. Trajnimi do të zgjasë një (1) ditë. 
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9.8  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.  

 

Qëllimi i kësaj konference është diskutimi i zhvillimeve të fundit në fushën e lirisë së shprehjes në 

nivel ndërkombëtar dhe atë vendor.  

 
Objektivë e konferencës 

 

Është diskutimi i çështjeve të ndërlidhura me fushën e lirisë së shprehjes me profesionistë ligjor 

(gjyqtarë, prokurorë e avokatë) dhe trajtimi i problematikave në nivel vendi lidhur me lirinë e 

shprehjes dhe temave specifike që hyjnë në këtë domen. 
 
Përmbajtja e konferencës 

 
Konferenca do të përmbajë informata lidhur me materialet e përditësuara për trajnime në fushën e 

lirisë së shprehjes të zhvilluara në kuadër JUFREX, informata për kurset e fundit online në 

platformën Edukimi për të Drejtat e Njeriut për Profesionistët Ligjorë (HELP) mbi Lirinë e 

Shprehjes dhe Sigurinë e Gazetarëve, dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, zhvillimet më e 

fundit në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut për lirinë e shprehjes. 

 
Përfituesit dhe kohëzgjatja 

 

Gjyqtarë, prokurorë dhe avokatë. Konferenca do të zgjasë një (1) ditë. 
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9.9 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 modulit të 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 modulit të 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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9.10 KEDNJ-së në rastet e diskriminimit përfshirë edhe Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi i 

Republikës së Kosovës dhe raporti i tij 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 modulit të 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 modulit të 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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Trajnimet nga e drejta e BE-së 
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10. Trajnimet nga e Drejta e BE-së 

 

10.1 Praktika gjyqësore në çështjet civile, administrative dhe komerciale sipas Gjykatës 

Evropiane të Drejtësisë 

 

Ky trajnimi ka për qëllim avancimin e njohurive mbi të drejtën e Bashkimit Evropian, efektin e saj 

dhe zbatimin e saj nga ana e shteteve nacionale para anëtarësimit në BE. Ky modul i arsimimit 

është i koncipuar që të mbuloj nevojat arsimore të gjyqtarëve dhe prokurorëve nga lëmia e vlerave 

juridike të Bashkimit Evropian. Gjithashtu me ketë ofrohen shpjegime  profesionale dhe analize të 

marrëdhënieve në mes sistemeve juridike të shteteve anëtare dhe të drejtës evropiane, Standardeve 

të përgjithshme evropiane në çështjet ekonomike - buxhetore dhe obligimet e shteteve anëtare dhe 

atyre që janë kandidate, Njohja me vendimet e Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian dhe 

autorizimet e saja, dhe Njohja me Traktatin e Lisbonës dhe me parimet e Kopenhagës të cilat kanë 

të bëjnë me shtetet kandidate. 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Analizojnë efektin e së drejtës evropiane në nivel nacional (efekti i drejtpërdrejt dhe i 

tërthortë); 

 Zbatojnë drejtë legjislacionin e BE-së në nivel nacional; 

 Zbërthejnë raste praktike të zbatimit të së drejtës së BE-së nga ana e gjykatave të një shteti 

anëtarë të BE-së. 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Efekti dhe zbatimi i së drejtës evropiane në nivel nacional;  

 Zbatimi së drejtës së BE-së nga ana e gjykatave nacionale – përvojat, - Harmonizimi i të 

drejtës nacionale me atë evropiane, vëllimi dhe kufijtë e interpretimit gjyqësor në periudhën 

para anëtarësimit dhe vështirësitë; 

 Raste praktike të zbatimit të së drejtës së BE-së nga ana e gjykatave të një shteti anëtarë të 

BE-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. 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 

(3) ditë. 
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Trajnimet nga kompetenca interdiciplinare 
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11. Trajnimet nga kompetenca interdicipilnare 

 

11.1 Menaxhimi i stresit  

 

Gati është e pamundur të mendohet jeta e përditshme në “botën moderne“ pa stresin si pjesë e 

pandashme e saj. Stresi është tërësi e reagimeve emocionale, trupore dhe të sjelljes ndaj atyre 

kërkesave, sfidave dhe ngarkesave të cilave individi u nënshtrohet në rrethana të ndryshme të 

punës e jetës. Në përgjithësi stresi është pasojë dhe tregues i një “ngulfatje” të jetës shpirtërore në 

nivelin e dominimit të tehnosferës ndaj socio sferës. Prezenca e shpeshtë e stresit në përditshmërinë 

e individit shkakton de motivimin, redukton produktivitetin, dobëson performancën, shkakton 

probleme mentale fizike, ndryshon sjelljen e individit etj.  

 

Menaxhimi i mirë i kohës dhe prioritizimi i nevojave janë nga predispozitat e menaxhimit të mirë 

dhe mbajtjes nën kontroll te vazhdueshëm të stresit si parakusht i ruajtjes së shëndetit dhe 

mirëqenies së individit. Shumë njohës të kësaj problematike preferojnë vendosjen e kufijve si 

teknikë e parandalimit të efektit negativ të stresit. Vendosja e kufijve material dhe formal, si dhe 

përmbajtja e kufijve emocional janë elementet e përmbajtjes së kësaj teknike. Edhe identifikimi i 

nevojave është një predispozitë e nevojshme në menaxhimin e stresit. 

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Njohin karakteristikat dhe veçorit dalluese të personaliteteve të cilat do të jenë në raport 

me ta në cilësi të ndryshme; 

 Dallojnë elementet dhe faktorët influentues pozitiv dhe ata degjenerues negativ në socium 

dhe në ambientin e punës; 

 Identifikojnë faktorët determinues te individi në sjellje devijante dhe kundërligjore;  

 Mësojnë mënyrat më të mira të tejkalimit të situatave stresuese;  

 Zhvillojnë shkathtësi mbi menaxhimin e mirë të kohës dhe stresit;  

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

 Faktorët e stresit;  

 Llojet e stresit;  

 Shenjat dhe simptomat paralajmëruese të stresit;  

 Stresi në punë; 

 Administrimi i kohës 

 

Metodologjia e trajnimit  

 

Vijuesit do ta kenë një ushtrim lidhur mbi prioritetet e aktiviteteve, interferimi i anekdotëssë 

profesorit të filozofisë dhe dy paqetave me kafe.  

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Gjyqtarë dhe prokurorë nga gjitha nivelet Kohëzgjatja. Trajnimi do të zgjas një (1) ditë. 
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11.2 Instrumentet kryesore të CEPEJ, duke filluar prej raporteve statistikore dhe tabelave 

për kryetarë të gjykatave dhe gjyqtarë lidhur me Sistemin Informativ të Menaxhimit të 

Rasteve (CEPEJ – Komisioni Evropian për Efikasitet të Drejtësisë) 

 

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 si në vijim:  

 

- “Sigurimi i të dhënave të besueshme statistikore në linjë me metodologjinë e Komisionit 

Evropian për Efikasitetin e Gjyqësorit” (faqe 17) 

- “Përmirësimi i 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”. (faqe 21)  

- “Forcimi i angazhimeve për reduktimin e grumbullimit të lëndëve, bazuar në strategjinë 

për digjitalizim”. (faqe 17)  

 

CEPEJ ka në mandat që t’i ndihmojë vendet në luftën kundër zgjatjes së tepërt të proceseve 

gjyqësore. Arsyeja për këtë është që tashmë ka një numër të madh të rasteve në Gjykatën Evropiane 

për të Drejtat e Njeriut të dorëzuara nga qytetarë të cilët ankohen se rastet e tyre kanë marrë shumë 

kohë. Sipas Nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, secili gëzon të drejtën që të 

gjykohet Brenda një kohe të arsyeshme. Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar. CEPEJ-I e ka 

zhvilluar një metodologji për të vlerësuar efikasitetin e sistemeve gjyqësore, e cila përdoret nga 47 

shtete Anëtare. Vlerësimet e CEPEJ-it realizohen çdo dy vite. Kjo metodologji shikon në: resurset 

buxhetore të alokuara për gjykata, prokurori, dhe ndihmën juridike falas; resurset njerëzore 

(numrin e gjyqtarëve, prokurorëve, stafit mbështetës, etj); si dhe në efikasitetin e sistemeve 

gjyqësore duke përdorur indikatorë specifik të performancës për kategoritë kryesore të rasteve, siç 

janë Norma e CEPEJ për verifikim, Koha e llogaritur e Zgjidhjes, si dhe Rastet në Pritje më të 

vjetra se dy vite. Gjatë viteve të fundit, CEPEJ po ashtu ka punuar në masë të konsiderueshme në 

të kuptuarit e mënyrës si mjetet e TI-së mund të ngrisin efikasietin në gjykata.  

 

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.  

 

Moduli i shtatë do të prezantojë sistemet Evropiane për peshimin e rasteve për procedura gjyqësore 

dhe mundësinë e adaptimit të këtij sistemi në gjykatat e Kosovës.  

 

Objektivat e modulit të trajnimit 

 

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

 

 Dinë të lexojnë dhe përdorin statistikat dhe indikatorët kryesor të performancës në raportet 

statistikore dhe tabela në SMIL;  
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 Marrin vendime të bazuara në të dhëna rigoroze dhe analiza;  

 Identifikojnë se ku janë të nevojshme përmirësimet në organizimin e gjykatave dhe 

shërbimet e gjykatave, bazuar në statistikat e grumbulluara përmes SMIL-it;  

 Bëjnë monitorimin e ngarkesës së tyre me lëndë, si rregull e përgjithshme, së pari i zgjidhin 

rastet më të vjetra si dhe 

 Përballojnë numrin e rasteve të reja dhe janë në gjendje që t’i adresojnë rastet e tyre të 

grumbulluara; 

 

Përmbajtja e modulit të trajnimit 

 

Fjalori i CEPEJ do të përdoret për të siguruar përdorim të saktë dhe konsistent të terminologjisë 

së CEPEJ.5 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.  

 

 Moduli i parë tërësisht i dedikohet prezantimit të Komisionit Evropian për Efikasitet të 

Drejtësisë dhe fushat përkatëse të interesit.  

 Moduli i dytë është lidhur me indikatorët e CEPEJ-it për Performancë, dhe është i ndarë 

në disa sesione për të mundësuar qasje sa më analitike, të qartë dhe të dobishme që është e 

mundshme.  

 Moduli i tretë është më specifik për gjyqësorin e Kosovës. Ka të bëjë me Sistemin e 

Menaxhimit Informativ të Lëndëve (SMIL) dhe raportet e Ndërlidhura Statistikore dhe 

Tabelat. Ky modul do t’i përgjigjet pyetjeve në vijim: Cilat të dhëna grumbullohen dhe 

pse? Sesionet do të organizohen duke përdorur të dhëna reale që vijnë nga gjykatat.  

 Moduli i katërt, synon plotësimin e modulit paraprak, me një trajtim më të thellë të të 

dhënave në dispozicion nga SMIL-i, për të nxjerrë sa më shumë në fushën e sesionit punues 

për ti praktikuar informatat e nxjerra. Ky modul do t’i përgjigjet pyetjes: Si të përdoren të 

dhënat e grumbulluara?  

 Moduli i pestë, ka të bëjë me kornizat kohore të CEPEJ, një prej instrumenteve kryesore të 

CEPEJ.  

 Moduli i gjashtë i prezanton Politikat e Gjykatave që janë dëshmuar të suksesshme për të 

reduktuar tej zgjatjen e procedurave gjyqësore në sistemet Evropiane të gjyqësisë, si dhe 

hulumton se si këto politika mund të përshtaten në përvojat e Kosovës.  

 Moduli i shtatë do të prezantojnë Sistemet Evropiane të Peshimit të Lëndëve për procedurat 

gjyqësore dhe mundësinë e adaptimit të këtyre sistemeve në gjykatat e Kosovës.  

 Moduli i tetë ka të bëjë me 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.  

 Moduli i fundit është sesion përmbyllës, për ti përmbledhur konceptet dhe informatat e 

ndara gjatë kursit të trajnimeve. Në seancë do të administrohet pyetësori i vlerësimit të të 

gjithë kursit.  

 

 

                                                 
5 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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Metodologjia e trajnimit  

 

Sesionet e trajnimit janë dizajnuar për të qenë sa më koncize dhe interaktive që është e 

mundshme. Pasi që ka stile të ndryshme të të mësuarit, modulet e këtij trajnimi përdorin sa më 

shumë në këtë fazë të projektimit leksione më tradicionale, por edhe grupe të vogla pune, tryeza 

të rrumbullakëta dhe “punë në terren”. Çdo sesion ka 30 minuta pyetje dhe përgjigje dhe diskutime 

për t'u përpjekur të jetë sa më shumë ndërveprues dhe për të stimuluar pjesëmarrjen proaktive 

në kurs.  

 

Këto sesione të shkurtra duhet të adresojnë më mirë orarin e ngarkuar të gjyqtarëve. Pos kësaj, 

ato mund të realizohen online apo me prezencë fizike në një sallë trajnimi.  

 

Diskutimet bashkëpunuese dhe të menaxhuara mirë në grupet punuese janë metoda të 

rekomanduara për t'i ekspozuar të gjithëve ndaj mënyrave të reja të të menduarit dhe për të 

zhvilluar pjesëmarrjen aktive në seancat e trajnimit. 

 

Disa seanca mund të duken ndonjëherë pak të përsëritura, por kjo është për shkak të nevojës për 

të përsëritur konceptet dhe për t'i bërë ato plotësisht të kuptueshme nga pjesëmarrësit për t'u 

vendosur më pas në jetën e tyre të përditshme të punës. Për këtë qëllim janë projektuar disa 

seanca që do të zhvillohen në grupe të vogla pune dhe parashikohet një sesion “pune në terren”.  

 

Kjo kurrikulë trajnimi është hartuar me një qasje “të përqendruar te nxënësi”. Fokusi është rritja 

e njohurive dhe aftësive të pjesëmarrësve për t'u zbatuar në mënyrë efektive në punën e tyre. 

 

Përfituesit dhe kohëzgjatja e trajnimit  

 

Ky program trajnimi ka në fokus kryetarët dhe gjyqtarët e gjykatave. Ekipi i KoSEJ-it gjithashtu 

theksoi se disa gjyqtarë janë udhëheqës të departamenteve/divizioneve. Ata mund të konsiderohen 

si një grup shtesë në fokus.  

 

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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11.3 Arsyetimi i vendimeve gjyqësore 

Trajnimi për shkrimin dhe arsyetimin ligjor ka për qëllim të ndihmoj gjyqtarët, bashkëpunëtoret 

dhe zyrtaret ligjor  në ngritjen e kapaciteteve të  tyre profesionale lidhur me hulumtimin ligjor, 

shqyrtimin gjyqësor dhe hartimin  e vendimeve gjyqësore.  Ky trajnim do zhvillohet në një ambient 

interaktiv diskutimi në mënyrë që drejtpërdrejtë të ndihmohet në zhvillimin e aftësive analitike tek 

pjesëmarrësit duke trajtuar mënyrën së si duhet t’i qasemi një çështjeje juridike, si duhet të 

realizohet hulumtimi i resurseve për çështjen objekt shqyrtimi, si duhet të realizohet analiza ligjore 

dhe sipas cilave standarde duhet të bëhet shkrimi dhe arsyetimi ligjor. Përveç udhëzimeve teorike 

lidhur me parimet dhe metodat e shkrimit dhe arsyetimit ligjor, pjesë e këtij trajnimi do të jenë 

edhe rastet dhe udhëzimet praktike në mënyrë që pjesëmarrësit njohurit e fituara të mund t’i 

aplikojnë në praktikë. Përmes udhëzimeve dhe rasteve konkrete nga fusha civile dhe penale 

pjesëmarrësit  do të kenë mundësi që duke zbatuar kërkesat e ligjeve nga procedura penale dhe 

civile të japin konkluzionet e tyre për vendosjen e çështjeve që trajtojnë. Shkrimi dhe arsyetimi 

ligjor paraqet standard vlerësimi të punës së gjykatave. Në këtë kuptim shkrimi dhe arsyetimi 

ligjori në punë e gjyqtarëve, bashkëpunëtorëve dhe zyrtarëve e  përfaqëson një objektiv jo lehet të 

arritshëm, prandaj përmes këtij trajnimi synohet që përmirësohet cilësia e shkrimit dhe arsyetimit 

ligjore në punën e tyre. 

Objektivat e modulit të trajnimit 

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

 Njohin rregullat bazë të shkrimit të akteve dhe dokumenteve ligjore;

 Krijojnë ide të qarta për mënyrën e arsyetimit të akteve dhe dokumenteve ligjore;

 Zhvillojnë shkathtësitë e arsyetimit dhe shkrimit ligjor;

 Përpilojnë aktet ligjore dhe ti arsyetojnë sipas metodave me bashkëkohorë të arsyetimit

dhe shkrimit ligjor;

 Përdorini aftësitë interpretuese dhe zhvillojnë mendimin kritik  si dhe demonstrojnë aftësitë

hulumtuese për çështjet ligjore.

Përmbajta e modulit të trajnimit 

 Llojet e arsyetimit ligjor;

 Parimet e shkrimit të mirë ligjor;

 Kërkesat ligjore për shkrimin dhe arsyetimin e vendimeve gjyqësore;

 Zbatimi i metodës IRAC të vendimet penale.

Metodologjia trajnuese 

Trajtimi teorik i elementeve të shkrimit, mënyrës së formularit të akteve ligjore, interpretimit të akteve, 

analizës së fakteve, i hartimit të akteve kryesore procedurale. Diskutim teorik lidhur me dispozitat ligjore 

procedurale që i referohen kërkesave ligjore për shkrimin e akteve ligjor. Demonstrim praktik i mënyrës së 

arsyetimit dhe shkrimit ligjor. Diskutim teorik dhe praktik për metodat e analizës ligjore në rastet konkrete. 

Prezantim i rasteve civile dhe penale dhe diskutime për mënyrën e vendosjes së supozuar meritore për rastet 

konkrete. Pjesëmarrësit përveç kontributit të tyre në diskutime sfidojnë edhe idetë e trajnuesit lidhur me 

shtruarjen dhe zgjidhjen e shumë çështjeve alternative apo edhe problematike.  

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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11.4 Moduli: 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 modulit të 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 modulit të 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



145 

- 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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11.5 Moduli: Sistemi Evropian i Informacionit për Evidencën Penale 

Qëllimi i këtij moduli trajnimi është të trajnojë gjyqtarët dhe prokurorët mbi Sistemin Evropian të 

Informacioneve për Evidencën Penale (ECRIS). 

Objektivat e modulit të trajnimit 

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

 Zgjerojnë njohurit lidhur me Sistemin Evropian të Informacioneve për Evidencën Penale

(ECRIS) si dhe

 Njohin karakteristikat e ECRIS dhe transmetimin e informacionit

Përmbajtja e modulit 

 Thelbi dhe historia e ECRIS

 Përkufizimet e ECRIS

 ECRIS: Autoriteti Qendror në vendet

anëtare

 Gjuhët e ECERIS

 Karakteristikat kryesore dhe Korniza

ligjore e ECRIS

 Ndarja e përgjegjësive ECRIS midis KE

dhe MS - Neni 3 Vendimi i Këshillit

2009/316 / JHA

 Elementet e ECRIS

 Fusha e Vendimit Kornizë të Këshillit

2009/315 / JHA

 ECRIS dhe të drejtat themelore

 ECRIS dhe mbrojtja e të dhënave

 Detyrimet e shteteve anëtare dënuese

 Detyrimet e Shtetit Anëtar të kombësisë

së personit

 Përgjigje ndaj një kërkese për 

informacion mbi dënimet 

 Afatet për përgjigje

 ECRIS Transmetimi i informacionit

 ECRIS transmetimi i informacionit - E

detyrueshme

 ECRIS transmetimi i informacionit –

Opsionale

 ECRIS informacion transmetues - Shtesë

 ECRIS - Personat Juridikë

Metodologjia e trajnimit 

Ekzistojnë katër metoda të mësimit që do të kombinohen në të gjithë modulin e trajnimit. Metodat 

e mësimit synojnë të bartin informacione, të krijojnë aftësi dhe të stimulojnë teknika të reja të 

shkëmbimit të njohurive. Ligjërata - Kjo metodë e të mësuarit do të përdoret për të bartur njohuri 

dhe informata në mënyrë graduale, si dhe për të shpjeguar faktet që lidhen me një temë të veçantë. 

Përmes kësaj metode, trajnuesi përfiton nga rasti të bartë informacion tek pjesëmarrësit dhe 

siguron që ky informacion të jepet në një kohë sa me të shkurtër. Për më tepër, trajneri sigurohet 

të kontrollojë një numër pjesëmarrësish dhe të koordinojë bartjen e njohurive, si dhe në ndërkohë 

të testojë efikasitetin e trajnimit. Diskutimet - Kjo metodë e të mësuarit do të përdoret për të 

simuluar / shtuar shkëmbimin e njohurive ndërmjet trajnerit dhe pjesëmarrësve si dhe midis 

pjesëmarrësve me njëri tjetrin. Përveç kësaj, kjo metodë do të përdoret të simulojë debatin, të gjejë 

zgjidhje për sfidat / problemet, të simuloje arritjen e konsensusit, nxisë dhe simulojë interesat e 

pjesëmarrësve, të ndihmojë në përfshirjen e pjesëmarrësve në mënyrë aktive, dhe të shërbeje si 

pjesë e platformës së përvojës. 

Përfituesit dhe kohëzgjatja 

Ky modul trajnimi është dizajnuar plotësisht për gjyqtarët dhe prokurorët. Ky trajnim do të zgjasë 

një (1) ditë. 
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12.1 Trajnimet bazike për bashkëpunëtorët profesional dhe zyrtarët ligjor 

Duke vlerësuar rëndësinë e bashkëpunëtorëve profesional dhe zyrtarëve ligjor që kanë në  

shqyrtimin paraprak të rasteve dhe përgatitjen e shqyrtimeve gjyqësore, Akademia e Drejtësisë ka 

zhvilluar kurrikulën trajnuese fillestare të veçantë për këto kategori. Kjo kurrikulë trajnuese 

përfshinë aspektin material dhe procedural në fushën penale dhe civile duke përfshirë edhe forma 

të vendimeve gjyqësore për çështje të ndryshme ligjore. 

Kurrikula trajnuese përfshinë modulet e trajnimit bazik në çështje penale dhe civile. Përmes 

zbatimit të trajnimeve Akademia e Drejtësisë synon ngritjen e kapaciteteve profesionale të 

bashkëpunëtorëve profesional dhe zyrtarëve ligjor të gjykatave dhe prokurorive për përmirësimin 

e cilësisë së punës me fokus në: 

 Hartimin dhe arsyetimin e drejtë të shkresave ligjore;

 Zbatimin e drejtë të legjislacionit penal në fuqi për  procedurat dhe praktikat në lidhje me

rastet për të cilat angazhohen

 Zbatimin e drejtë të legjislacionit civil në fuqi për  procedurat dhe praktikat në lidhje me

rastet për të cilat angazhohen si dhe

 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.  

Programi trajnues në bashkëpunim me trajnuesit përkatës  do të konkretizohet më tutje me numrin 

e sesioneve nga moduli në penale dhe në civile për secilën tematikë të përfshirë dhe përmes 

agjendave dhe kalendarit trajnues për vitin 2022. 

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. 
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12.2 Trajnimet për stafin tjetër administrativ gjyqësor dhe prokurorial  

 

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 modulit të trajnimit 

 

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

 

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

 

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

 Zgjerojnë njohurit rreth praktikave diplomatike në formë të pavarur.  

 

Përmbajtja  e modulit të 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 modulit të 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 

 

 

 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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Trajnimet për avancim për Gjyqtarët dhe 

Prokurorët e Shtetit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

13. Trajnimet për avancim për Gjyqtarët dhe Prokurorët e Shtetit 

 

Për gjyqtarët dhe prokurorët e shtetit të cilët janë avancuar nga një nivel në tjetrin, apo nga një 

departament në tjetrin, do të ofrohen trajnime adekuate me qëllim të përmbushjes së nevojave dhe 

kërkesave të tyre të karakterit profesional, interdisiplinar dhe personal. Programi orientues i 

përcaktuar për ketë kategori përgatit përfituesit për kryerjen e punës me sukses menjëherë pas 

marrjes së detyrës së re. 

 

13.1 Gjyqtarët dhe prokurorët e avancuar nga një departament në tjetrin në kuadër të njëjtit 

nivel 
 

Avancimet e gjyqtarëve dhe prokurorëve nga një departament në tjetrin, shtrojnë nevojën që këto 

ndryshime të shoqërohen edhe me ndjekjen e disa trajnimeve specifike nga ana e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve, të cilat do t’i përshtaten veçorive të tyre. Në ketë drejtim Akademia ofron programe 

orientuese të cilat janë të gatshme për zbatim në çdo kohë kur ndodhin këto avancime brenda 

sistemit gjyqësor dhe prokurorial. 

Programet orientuese për gjyqtarët dhe prokurorët që avancohen nga një departament në tjetrin 

fokusohen në zhvillimin e shkathtësive dhe praktikave si më poshtë: 

 

- Ballafaqimi me procedurat e reja dhe juridiksionin e ri; 

- Roli i gjyqtarit apo prokurorit sipas kompetencës së departamentit përkatës; 

 

 

13.2 Gjyqtarët dhe Prokurorët e avancuar nga niveli themelor në atë të Apelit 
 

Ky program trajnimi përmban module që fokusohen në kompetencën profesionale të gjyqtarëve 

apo prokurorëve të avancuar, e të cilat janë: 

 

 Kompetenca dhe juridiksioni në nivelin e apelit; 

 Kompetenca dhe juridiksioni në departamentin përkatës të nivelit të apelit. 

 

 

13.3 Gjyqtarët e avancuar nga Gjykata e Apelit në Gjykatën Supreme 
 

Programi i trajnimit për gjyqtarët e avancuar nga Gjykata e Apelit në Gjykatën Supreme, përmban 

module që fokusohen në kompetencën profesionale, që fokusohet në: 

 

 Kompetenca dhe juridiksioni në nivelin e Gjykatës Supreme; 

 Kompetenca dhe juridiksioni në fushën përkatëse. 

 

13.4 Prokurorët e avancuar nga Prokuroria e Apelit në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit 
 

Programi i trajnimit për prokurorët e avancuar nga Prokuroria e Apelit në Zyrën e Kryeprokurorit 

të Shtetit, përmban module që fokusohen në kompetencën profesionale, që fokusohet në: 

 

 Kompetenca dhe juridiksioni në nivelin e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit; 

 Kompetenca dhe juridiksioni në fushën përkatëse. 
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Trajnime për profesionet e tjera të lira 
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14. Trajnimet për profesionet e tjera të lira 

 

Bazuar në Programin Kornizë 2021-2022 si dhe kërkesat e profesioneve të lira drejtuar Akademisë 

së Drejtësisë është hartuar përmbajtja sa i përket kurrikulës trajnuese për zyrtarët e Agjencisë për 

Ndihmë Juridike Falas, përmbaruesit privat si dhe për mbrojtësit e viktimave. Po ashtu bazuar në 

vendimin e Këshillit Drejtues nr. Nr.01/485/019 të datës. 27.11. 2019 do të ofrohet mundësia e 

përfshirjes në trajnime të avokatëve shtetëror në trajnimet e vazhdueshme për gjyqtarë dhe 

prokurorë në tematikat për të cilat ata kanë nevojë.   

 

Në kuadër të kurrikulës trajnuese për zyrtarët e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas do të trajtohen 

temat si në vijim:  

 
 Praktika gjyqësore në drejtën pronësore 

 Barazia gjinore në çështjet pronësore të pronësisë së përbashkët  

 Praktika gjyqësore në konteste e punës 

 KEDNJ dhe praktika gjyqësore 

 Procedura e provave dhe mjetet e jashtëzakonshme në procedurë civile 

 
Në kuadër të kurrikulës trajnuese për mbrojtësit e viktimave do të trajtohen temat si në vijim:  

 
 Dhuna në Familje – ndryshimet e ligjit  

 Kompensimi i viktimave – ndryshimet e ligjit  

 Trafikimi me qenie njerëzore, detyrimi në prostitucion, keqtrajtim seksual, dhunime etj 

 Trajnim me përvoja praktike për rastet e vrasjeve dhe grabitjeve. 

 

Në kuadër të kurrikulës trajnuese për përmbaruesit privat do të trajtohen temat si në vijim:  

 

 Dorëzimi i shkresave ne procedure përmbarimore 

 Përmbarimi përmes llogarive bankare- unifikimi akteve 

 Depozitimi i garancionit  bankar 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnimet për Trajnues 
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15. Trajnimet për trajnues 

 
Bazuar në Programin Kornizë 2021-2022 të Akademisë së Drejtësisë, Trajnimet për trajnues do të 

kenë vëmendje të veçantë veçanërisht për avancimin e metodologjisë trajnuese bashkëkohore dhe 

jo vetëm përmes të cilave më pas do të sigurohet realizimi cilësor dhe efikas i Programit trajnues.  

 

Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me OPDAT ka inicuar hartimin e Programit të Përhershëm 

për Trajnues gjatë vitit 2021, megjithatë për shkak të natyrës se programit dhe infrastrukturës 

ligjore duke përfshirë edhe rrethanat pandemike  nuk ka pasur zhvillime në këtë drejtim. Meqenëse 

është prioritet për Akademinë që të ketë një program të përhershëm ky aktivitetet pritet të 

konkretizohet gjatë vitit 2022. Gjithashtu për vitin 2022 janë edhe projekte tjera të cilat do të 

mbështesin Akademinë e Drejtësisë fillimisht në rekrutimin e trajnuesve në fusha të ndryshme e 

më pas edhe në realizimin e trajnimit të trajnuesve. Detajet sa i përket aktiviteteve për trajnimin e 

trajnuesve gjenden si në vijim: 

 

Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me International Narcotics & Law Enforcement Affairs 

(INL) gjatë vitit 2021 do të realizojë procesin e rekrutimit të trajnuesve potencial në fushën e 

Ndërmjetësimit, kurse gjatë vitit 2022 do të fillohet me Trajnimet e Trajnuesve në fushën e 

Ndërmjetësimit, projekt i cili do të realizohet në 4 sesione trajnuese me nga 5-10 ditë, do zgjasë 

rreth 18 muaj deri në finalizim. 

 

Gjithashtu, në bashkëpunim me Këshillin e Evropës, projekti “iPROCEEDS” gjatë vitit 2021 ka 

filluar procesi i rekrutimit të Trajnuesve potencial në fushën e Krimit Kibernetik, kurse gjatë vitit 

2022 pritet të zhvillohen 2 Trajnime të Trajnuesve më të specializuara në fushën e Krimit 

Kibernetik dhe Provave Elektronike. 

 

Gjatë vitit 2022, në bashkëpunim me Këshillin e Evropës, projekti “Lufta kundër dhunës ndaj 

grave/dhunës në familje” synohet që organizohet edhe 1 Trajnim për Trajnues duke synuar që të 

specializohen edhe më tutje trajnerët e Akademisë së Drejtësisë. 

 

Gjithashtu me projektin e PECK III nga Këshilli i Evropës parashihet të zhvillohen edhe 2 

Trajnime të Trajnuesve në fushën e Konfiskimit si dhe Trajnimi i Trajnuesve tek veprat e Pastrimit 

të Parave pa vepër bazë. 
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Trajnimet për Menaxhmentin e 

gjykatave/prokurorive 
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16. Trajnimet për Menaxhmentin e gjykatave/prokurorive 

 

16.1 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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Trajnimet me Donator 
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17. Trajnimet me donatorë  

 

 

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

aktiviteteve trajnuese edhe për vitin 2022.  

 

Në bashkëpunim me Këshillin e Evropës, zyra në Prishtinë/ projekti JUFREX edhe gjatë vitit 

2022, do të ketë në fokus ngritjen e aftësive profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe 

bashkëpunëtorëve profesional në fushën e lirisë së shprehjes / Neni 10 të KEDNJ.  Në kuadër të 

këtij bashkëpunimi janë të përfshira në programin trajnues tematikat si në vijim: 

 

 Trajnim tematik në fushën e mbrojtjes së sinjalizuesve  
 Trajnim tematik në fushën e shpifjes dhe mbrojtjes së reputacionit  
 Trajnim tematik në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë së gazetarëve  
 Konference për gjyqësorin – Liria e Shprehjes dhe Liria e Mediave  

 

Në bashkëpunim me projektin e GIZ -Projekti për Reformat Ligjore dhe Administrative  do 

të fokusohet në ngritjen e kapaciteteve profesionale të gjyqtarëve, prokurorëve si dhe profesioneve 

të lira me theks të veçantë përmbaruesit privat dhe zyrtarët e ndihmës juridike falas. 

 

Për gjyqtarët dhe prokurorët duke përfshirë edhe nëpunësit civil  të inspektoreve të mjedisit në 

kuadër të  Ministrisë se Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës 4 trajnime  mbi 

zbatimin e gjobave për shkelje te ligjit mjedisor. 

 

Për përmbaruesit privat janë të përfshira në programin trajnues 3 trajnime me tematikat si në 

vijim: 

 

 Dorëzimi i shkresave ne procedurë përmbarimore  

 Përmbarimi përmes llogarive bankare- unifikimi akteve  

 Depozitimi i garancionit bankar  

 

Për zyrtaret e Agjencisë për ndihmë juridike falas janë të përfshira në programin trajnues 5 

trajnime me tematikat si në vijim  

 

 Ligji për të drejtën sendore dhe pronësore  

 Barazia gjinore ne çështjet pronësore te pronësisë se përbashkët  

 Ligji i Punës  

 Praktikat dhe Vendimet e GJEDNJ 

 Procedura e provave dhe mjetet e jashtëzakonshme në procedurë civile 

 
Për Zyrën e mbrojtjes dhe Ndihmë Viktimave janë të përfshira në programin trajnues 4 trajnime 

me tematikat si në vijim : 

 

 Dhunë në Familje – ndryshimet e ligjit  

 Kompensimi i viktimave – ndryshimet e ligjit  

 Trajnim për trafikim me qenie njerezore, detyrim ne prostitucion, keqtrajtim seksual, 

dhunime etj 

 Trajnim me përvoja praktike për rastet e vrasjeve dhe grabitjeve. 
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Në bashkëpunim me Projektin  iProceeds-2 të Këshillit të Evropës, do të fokusohet në ngritjen 

e aftësive profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve në fushën e Krimit Kibernetik me tri sesione 

nga tri (3) ditë. 

 

Në bashkëpunim me projektin e financuar nga BE-ja “Sistemi Kombëtar Qendror i 

Evidences Penale ” SQEP  do të realizohen dy trajnime me temat si në vijim: 

 

 Moduli i Trajnimit kushtuar gjyqtarëve dhe prokurorëve për qasje dhe përdorim të rregullt 

të Sistemit Qendror të Evidencës Penale në Kosovë (SQEPK). 

 Moduli i Trajnimit i hartuar për gjyqtarë dhe prokurorë për Sistemin Evropian të 

Informacionit për Evidencën Penale 

 

Në bashkëpunim me projektin “Mbështetje për fuqizimin e sundimit të ligjit” të UNDP-së 

është zhvilluar kurrikula trajnuese fillestare e veçantë për bashkëpunëtorë profesional dhe zyrtarët 

ligjor. Trajnimet nga kjo kurrikulë do të mbështetësen edhe më tutje nga ky projekt. 

 

Në bashkëpunim me projektin e USAID-it për Drejtësi Komerciale janë të përfshira në 

program dy aktivitete trajnuese me tematikat si në vijim.  

 
 Tryezë për ndërmjetësimin në lëmin civile; 

 Njohja dhe përmbarimi i vendimeve të Tribunalit të Arbitrazhit vendor dhe të huaj 

 

Në bashkëpunim me Projektin “ Mbështetja e BE-së për Sistemin e të Drejtave Pronësore 

Intelektuale në  Kosovë planifikon ti realizoj 2 trajnime : 

 

 Zbatimin e të Drejtave Pronësore Intelektuale që planifikohet të mbahet në mes të Marsit 

të vitit 2022;  

 Zbatimin e të Drejtave Pronësore Intelektuale që planifikohet të mbahet në fillim të muajit 

Shtator 2022 

 

Në bashkëpunim me EULEX do të  realizohen dy sesione trajnuese për delikuencën e të 

miturve  si vazhdimësi e sesionit të parë të realizuar gjatë vitit 2021 

 

Programi Trajnues i Akademisë së Drejtësisë është i hapur dhe fleksibil, varësisht nga kërkesat e 

aktereve vendor dhe ndërkombëtar në përputhje me objektivat e Programit Kornize të Akademisë 

së Drejtësisë. 

 

Në bashkëpunim me IRZ do të realizohen dy sesione trajnuese, një me temë: Pastrimi i parave, 

e cila është në kuadrin e trajnimeve të specializuara si dhe një në fushën ekonomike me temë: E 

drejta e insulencës së shoqërive tregtare. 

 

Në bashkëpunim me EKOJUST do të realizohet trajnimi me temë: Përdorimi i rrethanave 

lehtësuese dhe rënduese në procedurën penale si pjesë e përllogaritjes së dënimit me fokus në rastet 

e dhunës në familje. Kjo temë është në kuadër të PST për dhunën në familje. 
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Mësimi në distancë 
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18. Mësimi në distancë 

 

Akademia e Drejtësisë ofron trajnime edhe përmes platformës së mësimit në distancë. Kurset 

trajnuese në këtë platformë ofrojnë module trajnuese që trajtojnë aspekte të ndryshme ligjore duke 

përdorë teknika të ndryshme si dhe incizimeve audio dhe videove. Platforma e mësimit në distancë 

do të jetë në dispozicion të përfituesve të Akademisë së Drejtësisë për një kohë të gjatë, me synim 

rritjen e njohurive dhe zhvillimin profesional të të gjitha kategorive përfituese të Akademisë, si 

dhe rritjen e efikasitetit të trajnimeve. 

 

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. 

 

Në kuadër të platformës së mësimit në distancë/ e-learning, kurset e zhvilluara dhe që do të 

lëshohen online sipas nevojës gjenden si në vijim: 

 

 Anglishtja ligjore; 

 Menaxhim i stresit; 

 Teknologjia Informative; 

 Drejtësia për fëmijë; 

 Fazat e aktakuzës dhe deklarimit për fajësinë; 

 Menaxhimi dhe udhëheqja e gjykatave/prokurorive; 

 Kontabiliteti për gjyqtarë në rastet e falimentimit: 

 Ndërmjetësimi në aspektin penal dhe civil; 

 Trajnimi për Implementimin e Legjislacionit Tatimor në Kosovë; 

 Prokurimi Publik; 

 Shkathtësitë e komunikimit social; 

 Komunikimi; 

 E Drejta e Autorit; 

 Etika profesional sipas konceptit te ri (Ligji për përgjegjësin disiplinore); 

 

Ndërkaq kurse që janë zhvilluar së fundmi dhe pritet të integrohen në platformë janë si në vijim: 

 

 Paraburgimi 

 Markave tregtare, patentave, dizajnit industrial 

 

Përveç këtyre kurseve, gjatë vitit 2022, Akademia e Drejtësisë planifikon zhvillimin e kurseve të 

reja trajnuese si në vijim: 

 

 Sekuestrimi dhe Konfiskimi; 

 Kundër korrupsioni (sipas ndryshimeve legjislative); 

 Integrimi i kursit “Parandalimit të Torturës” nga platforma HELP e Këshillit të Evropës; 
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19. Anekset 

 

Kalanderi i trajnimeve për gjyqtare dhe prokurorë 

 

Formulari i aplikimi ne trajnimet e vrazhdohem janar – korrik 2022 

 

Formulari i aplikimi ne trajnimet e specializuar janar – korrik 2022 

 

Kalanderi i trajnimeve për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial 2022 

 

 

 




