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Pozita e gjyqtarëve për kundërvajtje në strukturën e re të gjyqësorit 

Më 16 janar 2013, IGJK realizoi një sesion trajnues me temë “Pozita e gjyqtarëve për kundërvajtje në strukturën e 

re të gjyqësorit”. Qëllimi i trajnimit ishte që pjesëmarrësit të njihen me pozitën dhe rolin e gjyqtarëve për kundërva-

jtje në strukturën e re të krijuar me Ligjin për Gjykata. 

Gjatë trajnimit u prezantua dhe diskutua për ndryshimet ligjore sipas të cilave gjykatat për kundërvajtje hyjnë në 

kuadrin e departamentit të përgjithshëm të gjykatave themelore, si divizion për kundërvajtje. Me këtë rast u vunë në 

pah procedurat gjyqësore që zhvillohen në dvizionin për kundërvajtje dhe sfidat që janë shfaqur me rastin e zbatimit 

të procedurës kundërvajtëse sipas kësaj strukture të re. 

Përfitues të këtij trajnimin ishin gjyqtarët për kundërvajtje nga të gjitha regjionet e Kosovës. 

 

 

 

 

Më 28-29 janar 2013, IGJK në bashkëpunim me Qendrën Rajonale të 

Mjedisit (REC) në   Kosovë, ka realizuar sesionin trajnues nga lëmia e 

mbrojtjes së ambientit. 

 

Gjatë kësaj tryeze u  trajtuan temat lidhur me Konventën ndërkom-

bëtare mjedisore (Konventa Aarhus) historiku, nocionet themelore 

dhe parimet udhëzuese të saj. Vëmendje e veçantë iu  kushtua trajtimit 

të Legjislacionit të BE për mjedisin dhe obligimet nga Acquis 

mjedisor dhe Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës.  

Trajnimin e përshkoj trajtimi i rasteve nga praktika si dhe një simulim 

gjykimi lidhur me një çështje e cila ishte e ndërlidhur me rrezikimin e 

mjedisit.  

Përfitues të  kësaj tryeze ishin gjyqtarët e gjykatave themelore  nga të 

gjitha regjionet  e  Kosovës. 

Trajnim: Ligji për Mbrojtjen e Ambientit 

Aktivitetet  nga Programi i Trajnimit të  Vazhdueshëm (PTV) 



 

 

Aktivitetet  nga  Programi i Trajnimit për Avancim (PTA) 

Tryezë diskutimesh: Risitë e Kodit Penal të Kosovës  

 

Më 12 dhe 26 janar 2013, IGJK në bashkëpunim me 

Ambasadën Amerikane në Prishtinë, Departamentin e 

Drejtësisë dhe Zyrën Tejoqeanike për Zhvillim, Ndihmë 

dhe Trajnim Prokurorial (OPDAT) realizoi sesionin tra-

jnues të radhës me temë “ Risitë e Kodit Penal të Kos-

ovës”. 

 

Gjatë trajnimit u prezantuan aspekte të ndryshme sipas 

kapitujve nga pjesa e përgjithshme dhe e veçantë e Ko-

dit Penal i cili ka hyrë në fuqi me 1 janar 2013. Në 

veçanti u trajtuan kapitujt ku përfshihen dënimet, kon-

fiskimi, veprat penale kundër njerëzimit, veprat penale 

kundër jetës dhe trupit, lirive dhe të drejtave të njeriut, 

martesës dhe familjes, integritetit seksual, ekonomisë, 

pasurisë dhe shumë veprave të tjera penale. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin 70 gjyqtarë, prokurorë, 

avokatë dhe zyrtarë policorë nga regjioni i Prizrenit dhe 

Gjilanit. 

 

 

Më 22 dhe 23 janar 2013, IGJK në bashkëpunim me 

UNICEF,  realizoi një trajnim dy ditorë nga moduli “ 

Kodi i Drejtësisë për të Mitur”. 

 

Gjatë trajnimit në ditën e parë u prezantuan parimet e 

procedurës për të mitur, masat dhe dënimet e zbatue-

shme ndaj tyre duke përfshirë masat e diversitetit dhe 

ndërmjetësimin. Ndërsa në ditën e dytë në fokus kanë 

qenë masat edukuese, burgimi për të mitur dhe gjykimi i 

madhorëve për veprat penale të kryera ndaj fëmijëve. 

 

Me rastin e këtij trajnimi pjesëmarrësve iu shpërnda 

moduli trajnues “Kodi i Drejtësisë për të Mitur dhe Pro-

tokoli i Përbashkët Referues për Institucionet e  Dre-

jtësisë për Fëmijë”. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët 

nga Departamenti për të Mitur si dhe zyrtarë nga Shër-

bimi Sprovues, Qendra për Punë Sociale dhe zyrtarë  

nga Policia e Kosovës.  

  

 Kodi i Drejtësisë për të Mitur  
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Kompetenca e Prokurorëve të Apelit 

 

Më 29 dhe 30 janar 2013, IGJK në kuadër të Programit të 

Trajnimeve për Avancim  realizoi një trajnim dy ditorë nga 

moduli “ Kompetenca e Prokurorëve të Apelit”. 

 

Gjatë trajnimit u vunë në pah shkeljet esenciale të dispozitave 

të procedurës penale si dhe ankesa si mjet i rregullt juridik. 

Veçanërisht u diskutua lidhur me çështjet si; ankesa kur është 

e pa afatshme, personat e autorizuar për ushtrimin e ankesës, 

autorizimet e prokurorit të apelit lidhur me ankesën e ushtruar 

nga ana e prokurorit dhe roli i prokurorit të apelit në seancën e 

kolegjit në gjykatën e shkallës së dytë apo në shqyrtim gjy-

qësor. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin prokurorë, bashkëpunëtorë pro-

fesional dhe administrator, nga Prokuroria e Apelit. 

Trajnim: Ligji për Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD)  

Më 31 janar 2013, IGJK  në bashkëpunim me 

UNDP ka realizuar një trajnim lidhur me risitë 

e Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve  si dhe 

vështirësitë me të cilat do të ballafaqohen gjy-

qtarët në zbatimin e këtyre dispozitave ligjore.  

 

Në këtë trajnim u trajtuan çështjet që kanë të 

bëjnë me risitë e Ligjit për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve, kontratat e reja-llojet dhe elemen-

tet e tyre, dispozitat  e reja mbi kamatën dhe 

kamatëvonesën si dhe dallimet në mes të dis-

pozitave të vjetra dhe atyre të reja të LMD-së, 

përfshirë edhe dispozitat përfundimtare të këtij 

ligji. 

Gjithashtu vëmendje e veçantë iu kushtua edhe 

vështirësive dhe dilemave me të cilat do të bal-

lafaqohen gjyqtarët në zbatimin e dispozitave 

të reja ligjore.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e 

gjykatave themelore dhe Gjykatë së Apelit 

(departamenti i përgjithshëm). 
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Takimi i kryetarëve të gjykatave: “Koordinimi i pjesëmarrjes në  

trajnime, për gjashtë mujorin e parë të vitit 2013” 

Me qëllim të zbatimit të programit të punës për vitin 2013, IGJK-ja më 18 

janar 2013 ka zhvilluar një takim me Kryetarin e Gjykatës së Apelit dhe 

Kryetarët e Gjykatave Themelore në të është realizuar koordinimi i 

pjesëmarrjes në trajnime të vazhdueshme dhe për avancim për gjashtë mu-

jorin e parë të vitit 2013”. 

 

Bazuar në programin e trajnimeve, kalendarin trajnues si dhe aplikacionet 

e gjyqtarëve të pranuara deri në datën e takimit, në këtë takim janë hartuar 

listat e pjesëmarrësve për trajnime gjatë periudhës janar-korrik 2013. Kjo 

metodologji e koordinimit të pjesëmarrjes në trajnime është në funksion të 

mbështetjes së reformës gjyqësore dhe strukturës së re të gjykatave. 

 

Më 21 deri 23 janar 2013, IGJK në bashkëpunim me RIPA Interna-

tional filloj realizimin  sesionit të parë të trajnimeve për trajnuesit e 

IGJK-së për vitin 2013. 

Qëllimi i trajnimit ishte që trajnuesit e përzgjedhur për këtë qëllim të 

njihen me programin trajnues të IGJK-së për ngritjen e kapaciteteve 

kundër korrupsionit dhe teknikat e zbatimit të këtij programi.  

Gjatë trajnimit u prezantuan temat si; stilet e trajnimit, si të tejkalo-

hen barrierat nga trajnuesit gjatë realizimit të trajnimit, strukturimi 

dhe plani i një sesioni trajnimi, teknikat e marrjes në pyetje, diza-

jnimi i prezantimeve. Në veçanti u trajtuan përgatitja e skenarëve, 

rasteve studimore, menaxhimi i sesioneve  si dhe  përgatitja e prezan-

timit të një sesioni trajnues.    

 

Përfitues në këtë trajnim ishin trajnues të IGJK-së të zgjedhur për 

zbatim të programit të trajnimeve për ngritje të kapaciteteve në luftë 

kundër korrupsionit. 

Trajnimi i trajnuesve për zbatim të programit trajnues 

kundër korrupsionit 
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Aktivitetet tjera 



 

 

Trajnimi për stafin e IGJK-së: Hartimi i moduleve për mësimin në distancë 

(Platforma ILIAS) 

Më 14-15 janar 2013, në mbështetje nga GIZ është organizuar një trajnim për stafin e 

IGJK-së lidhur me aplikimin e platformës për mësim në distancë dhe hartimin e moduleve 

në këtë platformë. 

 

Qëllimi i trajnimit ishte avancimi i teknikave dhe metodologjisë trajnuese përmes platfor-

mës për mësim në distancë.  

Çështjet kryesore që u trajtuan në këtë trajnim ishin: krijimi i modulit mësimor ILIAS, 

shtimi i kapitujve në modulin mësimor ILIAS,  shtimi i faqeve në modulin mësimor ILIAS, 

insertimi i stileve në modulet mësimore, eksportimi dhe importimi i stileve në modulin 

mësimor, insertimi dhe manipulimi i fotografisë në modulet mësimore, krijimi i shabllon-

eve në dokumente dhe prezantime në formatin docx (word) dhe pptx (power point). 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishte stafi i IGJK-së që kanë rolin e administratorit për platformën 

ILIAS. 

 

 

 

Më 24  janar 2013, IGJK në bashkëpunim me RIPA International, mbështetur nga Am-

basada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, në kuadër të Projektit ” Fuqizimi i Politikave 

kundër-korrupsionit dhe Integrimi i Kosovës në BE”, ka realizuar një trajnim për stafin e 

IGJK-së me temë “Gjenerimi i fondeve të BE-së”. 

 

Qëllimi i trajnimit ishte që stafi i IGJK-së të avancoj shkathtësitë për gjenerim të fondeve të 

BE-së për të hartuar propozime për zhvillimin dhe promovimin e aktiviteteve të IGJK-së. 

Kjo tryezë u kombinua me ushtrime praktike, pyetje përgjigje si dhe diskutime të shumta.  

 

Në fokus të trajnimit ishte prezantimi i fondeve dhe burimeve mbështetëse të BE-së,  zhvil-

limi i propozimit brenda afatit kohor dhe planit të veprimit, përgatitja e ofertës dhe kom-

pletimi i dokumenteve për ofertim, procesi i vlerësimit të ofertës, gabimet më të shpeshta 

gjatë procesit si dhe këshilla për evitimin e gabimeve gjatë ofertimit të propozimit për gjen-

erim të fondeve të BE-së.   

 

 
 

 

 

 

 

Më 25 janar 2013, IGJK në bashkëpunim me RIPA International, mbështetur nga Am-

basada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, në kuadër të Projektit ” Fuqizimi i Politikave 

Kundër-Korrupsionit dhe Integrimi i Kosovës në BE”, realizoi një trajnim për stafin e tij 

lidhur me  Ligjin e Prokurimit. 
Gjatë trajnimit u trajtua Ligji i Prokurimit Publik në Kosovë, procedurat e prokurimit, për-

gatitja dhe përpilimi i dosjes së tenderit, hapja publike dhe vlerësimi i ofertave. Me këtë rast  

u dhanë shembuj të ndryshëm sa i përket përpilimit të dosjes së tenderit, vlerësimit të ofer-

tave, parimet dhe rregullat bazë që duhet ndjekur për realizimin e një procedure të proku-

rimit. Përfitues të këtij trajnimi ishin stafi i Institutit Gjyqësor të Kosovës të cilët zakonisht 

janë pjesë e grupeve për zbatim të procedurave të përcaktuara me Ligjin për Prokurim Pub-

lik. 
 

  

Trajnim për stafin e IGJK-së “Gjenerimi i Fondeve të BE-së”  

Trajnimi për stafin e IGJK-së: Ligji i Prokurimit (procedura, përpilimi i dosjes së 

tenderit,  hapja publike dhe vlerësimi) 
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Vizitë Studimore në Akademinë Gjyqësore të Gjermanisë - në Wustrau 

Nga 28 janari deri me 01 shkurt 2013, Këshilli Drejtues i IGJK-së, në 

mbështetje nga IRZ (Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Juridik Ndërkom-

bëtarë) realizojë një vizitë studimore në Akademinë Gjyqësore të Gjermanisë 

në Wustrau, ku u pritën nga drejtori i kësaj akademie. 

Qëllimi kësaj vizite ishte njoftimi i anëtarët e Këshillit Drejtues të Institutit 

Gjyqësor të Kosovës me strukturën organizative dhe funksionimin e Akademisë 

Gjyqësore të Gjermanisë. 

Në kuadër të kësaj vizite, pjesëmarrësit u njoftuan me organizimin dhe funk-

sionimin  e Akademisë Gjyqësore Gjermane. Çështjet e prezantuara në ditën e 

parë dhe të dytë të programit, kishin të bënin me organizimin dhe funksionimin 

e Akademisë, përfshirë përbërjen, rrolin dhe funksionimin e Programit të Kon-

ferencës” (Bordi i Akademisë), përgjegjësitë dhe rolin e drejtorit të Akademisë, 

çështjet financiare, marrëdhëniet ndërkombëtare, komunikimin dhe bashkëpun-

imin e Akademisë. 

Gjatë prezantimeve nga drejtori i Akademisë Gjyqësore gjermane, fokusi krye-

sor ishte tek struktura dhe përmbajtja e trajnimeve fillestare dhe të vazhdue-

shme, hartimi i kurrikulës trajnuese, administrimi i pjesëmarrësve, trajnimet në 

distancë, vlerësimi i trajnimeve, qëndrueshmëria etj. 

 

Në ditën e tretë të vizitës, pjesëmarrësit realizuan një takim në Shoqatën e Gjy-

qtarëve dhe Prokurorëve të Gjermanisë ku u pritën nga kryetari i saj. Me  këtë 

rast ata u njoftuan me organizmin, detyrat dhe rolin e shoqatës në trajnimin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve si dhe u shkëmbyen ide për bashkëpunim në të 

ardhmen.  

Në fund të programit u realizua një takim në Departamentin e trajnimit fillestar 

dhe të vazhdueshëm për landet Berlin dhe Brandenburg. Aty u diskutua për or-

ganizimin e provimeve shtetërore dhe trajnimeve fillestare në nivel shtetërorë 

për juristë, si dhe organizimin e programit të vazhdueshëm për gjyqtarë dhe 

prokurorë në nivel shtetëror. 
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