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Kompetenca e gjykatave në kuptim të Ligjit për Gjykatat 

Më 01 shkurt 2013, IGJK ka mbajtur tryezën e diskutimeve me temë 

“Kompetenca e gjykatave në kuptim të Ligjit për Gjykatat”.  

 

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan temat si; kompetenca e gjykatës themelore, 

gjykatës së apelit dhe gjykatës supreme. Po ashtu u diskutua lidhur me 

dilemat që po hasin gjyqtarët pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Gjykatat dhe 

vështirësitë sa i përket aplikimit të tij rreth kompetencave ndërmjet 

departamenteve të gjykatave themelore.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë nga departamenti i përgjithshëm dhe 

departamenti për krime të rënda, i gjykatave themelore dhe Gjykatës së 

Apelit. 

Më 04 shkurt 2013, IGJK ka mbajtur tryezën e diskutimeve me 

temën: “Vërtetimi i pronësisë në bazë të kontributit të bash-

këshorteve”.  

 

Në këtë trajnim u shtjelluan çështjet lidhur me pasurinë e përbashkët 

martesore dhe pronësinë e veçantë, kontributin e bashkëshortëve në 

fitimin e pasurisë së përbashkët gjatë jetës së përbashkët - kriteret 

dhe mënyrat e vlerësimit, caktimin vlerës dhe pjesëtimin e pasurisë 

së përbashkët gjatë martesës dhe pas pushimit të sajë.  

 

Një vëmendje e posaçme iu kushtua mënyrës së vërtetimit të pjesëve 

të pasurisë së secilit bashkëshort në procedurën e pjesëtimit të pas-

urisë së përbashkët si dhe të drejtat e bashkëshortëve në pasurinë e 

përbashkët. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e departamentit të përgjithshëm të gjykatave themelore dhe Gjykatës së 

Apelit. 

Vërtetimi i pronësisë në bazë të kontributit të përbashkët të  bashkëshortëve 

    Aktivitetet nga Programi  i Trajnimit të Vazhdueshëm 

(PTV) 
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Trajnim për Barazinë Gjinore- dhuna në familje dhe çështjet pronësore 

Më 5 dhe 6 shkurt 2013, IGJK në bashkëpunim me 

UNWOMEN, ka realizuar një sesion trajnues nga fusha 

për të drejtat e njeriut dhe barazia gjinore ku janë 

diskutuar temat e modulit “Të drejtat e njeriut dhe 

barazia gjinore – instrumentet ndërkombëtare,  dhuna në 

familje dhe çështjet kryesore procedurale, si dhe çështjet 

pronësore dhe të trashëgimisë.  

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që pjesëmarrësit ti zhvillojnë 

aftësitë analitike dhe hulumtuese për zbatimin e 

standardëve ndërkombëtare dhe legjislacionit vendor për 

të drejtat e njeriut dhe të drejtave të gruas në veçanti. Në 

të njëjtën kohë janë analizuar obligimet shtetërore  ndaj 

të drejtave të gruas dhe rastet praktike me të cilat 

ballafaqohen gratë gjatë realizimit të drejtave të tyre.  

 

Në këtë trajnim u identifikuan vështirësitë që gjykatat po 

ballafaqohet në rastet e vendosjes për kërkesat për urdhër 

mbrojtjeje emergjente dhe urdhër mbrojteje brenda afatit 

afat ligjor.  

Përfitues në këtë trajnim ishin gjyqtarët e gjykatës 

themelore, mbrojtës të viktimave dhe avokat nga regjioni 

i Gjilanit. 

 

 

 

Me 06 shkurt 2013 IGJK ka mbajtur tryezën e 

diskutimeve me temë “Detyrimi Ligjor për  Ushqim dhe 

Besimi i Fëmijëve”.  

 

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan temat lidhur me 

kompetencën lëndore, ushqimin e  bashkëshortëve, 

fëmijëve, prindërve dhe personave të tjerë në gjini, 

kushtet me ndikim për lartësinë e ushqimit, hartimin e 

aktgjykimeve ne kontestet e besimit te fëmijëve.  

 

Një vëmendje e posaçme iu kushtua edhe vështirësive 

dhe dilemave me të cilat  po ballafaqohen gjyqtarët në 

praktikë.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e departamentit 

të përgjithshëm të gjykatave themelore dhe Gjykatës së 

Apelit. 

  

Detyrimi Ligjor për  Ushqim dhe Besimi i Fëmijëve 
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Kontratat-kushtet për lidhjen e kontratave dhe efektet e tyre  

Me 07 shkurt 2013 IGJK ka 

mbajtur tryezën e diskutimeve me 

temë “Kontratat-kushtet për lidhjen e 

kontratave dhe efektet e tyre ”.  

 

Në këtë tryezë u trajtuan çështjet 

lidhur me kushtet për lidhjen e 

kontratave si dhe efektet e tyre.  

Kompetenca e prokurorive në kuptim të Ligjit për Prokurorin e Shtetit 

Më 8 shkurt 2013, IGJK ka organizuar një  sesion 

trajnues ku është trajtuar Ligji për Prokurorin e 

Shtetit. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që pjesëmarrësit të njihen 

me kompetencat e prokurorisë së shtetit, të dallojnë 

kompetencat e prokurorive dhe të njihen me dispozitat 

ligjore që rregullojnë kompetencat e strukturës së re të 

prokurorive.  

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet rreth 

kompetencave lëndore të Departamentit të  krimeve të 

rënda, Departamentit të përgjithshëm si dhe 

Departamentit për të mitur të cilat veprojnë pranë  

gjykatave  themelore.   

 

Një vështrim i caktuar iu bë edhe kompetencave të 

Prokurorisë Speciale,  gjë  e cila është rregulluar me 

ligj të veçantë.  

Përfitues të  këtij trajnimi ishin prokurorët e sapo 

emëruar të  prokurorive themelore  nga të gjitha 

regjionet  e  Kosovës. 
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Përqendrimi kryesor ishte në risitë e Ligjit e ri 

për Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), kushtet 

për lidhjen e kontratave, interpretimi i 

kontratave, përmbushjen  e kontratave, 

konvalidimi i kontratave dhe anulimin e 

kontratave (kontratat absolutisht të pavlefshme 

dhe kontratat relativisht të pavlefshme).  

 

 Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e 

departamentit të përgjithshëm të gjykatave 

themelore dhe Gjykatës së Apelit. 



 

Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor 

Më 11-12 shkurt 2013, IGJK në bashkëpunim me USAID/
EROL, ka realizuar një trajnim dy ditor me temë “Shkrimi dhe 

Arsyetimi Ligjor”. 

Qëllimi i trajnimit ishte krijimi i praktikave më të mira në 

drejtim të hartimit dhe arsyetimit të plotë të vendimeve 

gjyqësore dhe më cilësore në kuptim të ligjit dhe rregullave 

drejtshkrimore. 

 

Gjatë trajnimit u prezantuan dhe u diskutua për përmbajtjen, 

rëndësinë dhe llojet e shkrimit ligjor si dhe rëndësinë e 

arsyetimit ligjor. Metoda ç-l-a-p  (siç njihet ndryshe IRAC) si 

dhe identifikimi i të metave të vendimeve gjyqësore ishte 

gjithashtu në fokus të këtij trajnimi. 
 

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarët nga Gjykata e Apelit dhe 

dy gjyqtarë nga Gjykata themelore Divizioni për 

Kundërvajtje. 
 

Më 14 dhe 15 shkurt  2012, IGJK në kuadër të trajnimeve të vazhdueshme ka realizuar një sesion trajnues dy 

ditorë nga moduli për krimet e rënda. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që pjesëmarrësit të njihen me karakteristikat e krimeve të rënda  të përcaktuara me 

ligjet e reja, përfshirë dispozitat ligjore të Kodit të ri Penal të Kosovës, në mënyrë që të zbatohen sa më drejt 

dispozitat qe kanë të bëjnë me gjykimin dhe dënimin e këtyre veprave penale, 

 

Gjatë  këtyre dy ditëve u bë një vështrim analitik i veprave  penale si:  Sulmi kundër rendit juridik të Kosovës, 

terrorizmi, nxitja e urrejtjes dhe përçarjes ose mos durimit racor, fetar  etnik. Po ashtu u trajtuan veprat penale 

kundër integritetit seksual dhe  kundër sigurisë se përgjithshme dhe pronës. Një pjesë e këtij trajnimi u realizua 

përmes punës në grupe të pjesëmarrësve të cilat u shoqëruan me raste studimi nga praktika gjyqësore, qëllimi i 

të cilave ishte diskutimi i problemeve praktike dhe idetë për evitimin e tyre. 

 

Përfitues të këtij  trajnimi ishin gjyqtarë të gjykatave themelore  dhe  prokurorë të prokurorive themelore të 

departamentit të krimeve të rënda nga të gjitha regjionet e  Kosovës.  

 

Moduli - Krimet e Rënda 
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Menaxhimi i Gjykatave 

Më 25 dhe 26 shkurt 2013, IGJK në 

bashkëpunim me USAID/EROL (Programi 

për Sundimin Efektiv të Ligjit), ka realizuar 

një trajnim dy ditor me temë “Menaxhimi i 

Gjykatave”. 

Qëllimi i realizimit të kësaj tryeze ishte që të 

identifikohen sfidat, problemet, shqetësimet 

dhe vështirësitë që kryetarët e gjykatave, 

gjyqtarët mbikëqyrës dhe administratorët e 

gjykatave hasin gjatë punës së tyre, 

veçanërisht tani meqë sistemi gjyqësor po 

kalon në fazën e reformimit me hyrjen në fuqi 

të Ligjit mbi Gjykatat dhe ligjeve të tjera 

bazike. 

 

 

 

Trajnimi kishte në fokus çështjet si: roli i 

liderit në transformimin e gjykatave, 

mbikëqyrjen e planifikuar, udhëheqjen e 

përgjegjshme, mbikëqyrjen e  segmentit të 

prokurimit, menaxhimin me resurset 

njerëzore, shqetësimet e personelit, si dhe 

vlerësimin e nevojave të trajnimeve për 

gjyqtarë dhe për personelin e gjykatave. Gjatë 

tryezës po ashtu u diskutuan shqetësimet të 

cilat po e pengojnë punën e gjyqtarëve, 

pengesat gjatë menaxhimit të gjykatave, 

kushtet e punës së gjyqtarëve, mungesa e 

zyrave, mungesa e sallave të gjykimit etj. 

Përfitues të tryezës ishin kryetarët e gjykatave, 

gjyqtarët mbikëqyrës, referent të lartë, 

administrator dhe ndihmës administrator të 

gjykatave.  

 

  

Barazia gjinore, dhuna në familje dhe çështjet pronësore 

Më 27 dhe 28 shkurt 2013, IGJK në 

bashkëpunim me UN Women, realizoi trajnimin 

dy ditor me temën “Barazia gjinore, instrumentet 

ndërkombëtare, dhuna në familje dhe çështjet 

kyçe procedurale, si dhe çështjet pronësore”.  

Çështjet e trajtuara në kuadër të këtij trajnimi 

ishin: instrumentet kryesore ndërkombëtare për 

barazi gjinore dhe legjislacionin vendor gjatë 

trajtimit të të drejtave të grave, çështjet kyçe 

procedurale lidhur me kërkesën për urdhër 

mbrojtje dhe urdhër për mbrojtje emergjente, si 

dhe çështjet e të drejtave themelore të barazisë 

së grave dhe burrave në trashëgimi dhe ndarjen e 

pronës së përbashkët në rastet e shkurorëzimit. 

Trajnimi u përshkua edhe me diskutim të rasteve 

nga praktika gjyqësore lidhur me të gjitha 

çështjet e apostrofuara dhe sfidat të cilat 

pjesëmarrësit i hasin në zbatimin e ligjit në fuqi.  

Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë nga regjioni i 

Pejës, zyrtar nga Qendra për Punë Sociale, zyrtar 

nga Prokuroria e Shtetit – Zyra për Mbrojtjen e 

Viktimave si dhe zyrtar nga Policia e Kosovës. 
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Trajnim: “Rëndësia e ndryshimeve në Ligjin e Procedurës 

Kontestimore” 

Më 28 shkurt 2013, IGJK ka mbajtur seminarin me temën: ”Rëndësia e 

ndryshimeve në Ligjin e Procedurës Kontestimore”. Qëllimi kryesor i këtij 

seminari ishte njohja me risitë e përgjithshme në Ligjin për Procedurën 

Kontestimore që kanë hyrë në fuqi vitin e kaluar me 01.11.2012.  

 

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan çështjet lidhur me: risitë e përgjithshme në Ligjin 

për Procedurën Kontestimore, risitë lidhur me mjetet e rregullta juridike dhe 

mjetet e jashtëzakonshme juridike, si dhe vështirësitë me të cilat po 

ballafaqohen gjyqtarët në zbatimin e këtyre dispozitave të reja ligjore në 

praktikë. 

Ky trajnim u shoqërua me një debat interaktiv shumë të dobishëm ku ekspertët 

ofruan sqarime për zbatimin e drejtë të dispozitave ligjore lidhur me çështjet e 

lartpërmendura.  

Përfitues të këtij seminari ishin kryetarët e gjykatave themelore, gjyqtarët në 

Departamentin e përgjithshëm- divizioni civil të Gjykatës së Apelit dhe 

departamenteve të përgjithshme të Gjykatave Themelore. 
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Aktivitetet  nga Programi i Trajnimit për Avancim (PTA) 

Më 2 shkurt 2013, IGJK në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane në 

Prishtinë, Departamentin e Drejtësisë dhe Zyrën Tejoqeanike për Zhvillim, 

Ndihmë dhe Trajnim Prokurorial (OPDAT) realizoi një sesionin trajnues lidhur 

me Kodin e ri të Procedurës Penale. 

 

Qëllimi i trajnimit ishte që pjesëmarrësit të njihen me strukturën dhe risitë e 

Kodit të Procedurës Penale i cili ka hyrë në fuqi me 01 janar 2013. 

Gjatë trajnimit u diskutua lidhur me parimet e përgjithshme dhe kompetencat e 

gjykatave, fillimin e hetimeve dhe procedurën penale deri në ngritjen e akta-

kuzës, aktakuzën dhe shqyrtimin e sajë, shqyrtimin gjyqësor dhe mjetet ju-

ridike. Për të gjitha këto institute trajtimi u bë në kontestin e  ndryshimeve, 

plotësimeve dhe krahasimi i tyre me dispozitat e mëparshme. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin 118 gjyqtarë, prokurorë, avokatë, doganierë dhe 

zyrtarë policorë nga regjioni i Prishtinës.  

Trajnim për Kodin e Procedurës  Penale të Kosovës  
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Kompetenca e gjyqtarëve të apelit  

Më 4 dhe 5 shkurt 2013, IGJK realizoi një trajnim dy ditorë ku u trajtua 

moduli “Kompetenca e Gjyqtarëve të Apelit”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte njohja e gjyqtarëve të apelit me kompetencat e 

tyre të përcaktuara me Ligjin mbi Gjykatat. Gjithashtu si qëllim ishte edhe 

krijimi i praktikave të mira në drejtim të zbatimit të dispozitave ligjore kur 

është fjala për vendimet për ankesat e ushtruara kundër vendimeve të 

gjykatave themelore. 

 

Gjatë trajnimit përveç kompetencës së departamenteve dhe divizioneve të 

veçanta brenda Gjykatës së Apelit u vunë në pah edhe ankesat kundër 

aktgjykimit dhe aktvendimit të shkallës së parë të shkallës së dytë si dhe 

llojet e vendimeve sipas ankesës kundër aktgjykimit të shkallës së parë. 

Gjithashtu u trajtua edhe vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike 

dhe vendimi për dënimin si baza ligjore për anulimin e aktgjykimit të 

shkallës së parë.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin Gjyqtarët e Apelit dhe nga një gjyqtar nga 

gjykatat themelore. 

Më 8 shkurt 2013, IGJK në bashkëpunim me 

Ambasadën Amerikane në Prishtinë, Departamentin e 

Drejtësisë dhe Zyrën Tejoqeanike për Zhvillim, Ndihmë 

dhe Trajnim Prokurorial (OPDAT) realizoi sesionin 

trajnues të radhës me temë “ Risitë e Kodit të Procedurës 

Penal të Kosovës”.Qëllimi i trajnimit ishte që 

pjesëmarrësit të njihen me strukturën dhe risitë e Kodit të 

Procedurës Penale i cili ka hyrë në fuqi me 01 janar 

2013. Gjatë trajnimit u diskutua lidhur me parimet e 

përgjithshme dhe kompetencat e gjykatave, fillimin e 

hetimeve dhe procedurën penale deri në ngritjen e 

aktakuzës, aktakuzën dhe shqyrtimin e sajë, shqyrtimin 

gjyqësor dhe mjetet juridike. Për të gjitha këto institute 

trajtimi u bë në kontestin e  ndryshimeve, plotësimeve 

dhe krahasimi i tyre me dispozitat e mëparshme. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin 70 pjesëmarrës prej tyre 

gjyqtarë, prokurorë, avokatë, zyrtarë policorë nga 

regjioni i Prizrenit si dhe zyrtarë për sekuestrimin e 

pasurisë nga Ministria e Drejtësisë. 

 

Trajnim për Kodin e Procedurës  Penale të Kosovës  



 

 

E drejta ekonomike tregtare  

Më 13 shkurt 2013, IGJK realizoi një trajnim një ditor 

nga moduli për të drejtën ekonomike tregtare me temë 

“Shoqëritë tregtare”.  

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte njohja me kompetencën e 

gjyqtarëve të departamentit për çështje ekonomike sipas 

Ligjit mbi Gjykata dhe krijimi i praktikave më të mira në 

drejtim të zbatimit të drejtë të dispozitave të Ligjit mbi 

Shoqëritë Tregtare që rregullojnë veprimtarinë afariste  

fitimprurëse në Kosovë.  

Gjatë trajnimit u vunë në pah konceptet themelore të 

Ligjit mbi Shoqëritë Tregtare dhe standardet e praktikat 

më të mira të Bashkësisë Evropiane lidhur me këtë 

çështje. gjithashtu u trajtuan shoqëritë tregtare, natyra 

juridike, llojet, regjistrimi, parimet e qeverisjes dhe 

përgjegjësitë e tyre.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët nga 

departamenti për çështje ekonomike të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë. 

 

  

Më 19-20 shkurt 2013, IGJK me përkrahje të GIZ ka 

mbajtur një trajnim dyditor me temë “E Drejta 

Administrative”. Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte 

avancimi i njohurive të gjyqtarëve në departamentin 

administrativ të Gjykatës Themelore në Prishtinë dhe të 

Gjykatës së Apelit në lëmin e procedurës dhe konfliktit 

administrativ. 

 

Gjatë këtij trajnimi u shtjelluan çështjet që kanë të bëjnë 

me procedurën administrative, aktin administrativ, 

procedurën dhe vendimet e gjykatës në konfliktin 

administrativ si dhe jurisprudencën administrative në UE 

dhe praktikën gjyqësore të GJEDNJ. Gjithanshëm u 

trajtuan edhe dilemat dhe disharmonia e dispozitave të 

Ligjit për Procedurën Administrative me Ligjin për 

Konfliktet Administrative lidhur me procedurën 

administrative dhe konfliktin administrativ.  

Ky trajnim u shoqërua edhe me punën e pjesëmarrësve 

në grupe dhe debat interaktiv. Përfitues ishin gjyqtarët në 

departamentet administrative të Gjykatës se Apelit dhe 

Gjykatës Themelore në Prishtinë. 
 

Trajnim: “E Drejta Administrative” 
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 Kodi i Drejtësisë për të Mitur  

Më 21 dhe 22 shkurt 2013, IGJK në bashkëpunim me UNICEF, në kuadër të 

Programit të Trajnimeve për Avancim  realizoi një trajnim dy ditorë të radhës nga 

moduli “ Kodi i Drejtësisë për të Mitur”. 

Gjatë trajnimit në ditën e parë u prezantuan dispozitat e përgjithshme që e 

karakterizojnë procesin gjyqësor ndaj të miturve, parimet e procedurës për të mitur, 

kompetenca e gjykatave, subjektet e procedurës penale ndaj të miturve, fazat e 

ndryshme të procedurës ndaj të miturve, kompetencat e prokurorit, gjyqtarit, trupit 

gjykues, roli i mbrojtësit si dhe procedura përgatitore. 

Trajnim për Kodin e Procedurës  Penale të Kosovës  
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Më 23 shkurt 2013, IGJK në 

bashkëpunim me Ambasadën 

Amerikane në Prishtinë, 

Departamentin e Drejtësisë dhe 

Zyrën Tejoqeanike për Zhvillim, 

Ndihmë dhe Trajnim Prokurorial 

(OPDAT) realizoi sesionin trajnues 

të radhës me temë “ Risitë e Kodit 

të Procedurës Penale të Kosovës”. 

 

Qëllimi i trajnimit ishte që 

pjesëmarrësit të njihen me 

strukturën dhe risitë e Kodit të 

Procedurës Penale i cili ka hyrë në 

fuqi me 01 janar 2013. 

Në ditën e dytë në fokus të trajnimit ishin arresti, ndalimi 

policor, paraburgimi, shqyrtimi gjyqësor, vendimet e 

gjykatës dhe mjetet juridike. Përfitues të këtij trajnimi 

ishin gjyqtarët dhe prokurorët nga Departamenti për të 

Mitur si dhe zyrtarë nga Shërbimi Sprovues, Qendra për 

Punë Sociale dhe Policia e Kosovës.  

Gjatë trajnimit u diskutua lidhur 

me parimet e përgjithshme dhe 

kompetencat e gjykatave, fillimin 

e hetimeve dhe procedurën 

penale deri në ngritjen e 

aktakuzës, aktakuzën dhe 

shqyrtimin e sajë, shqyrtimin 

gjyqësor dhe mjetet juridike.  

 

Për të gjitha këto institute trajtimi 

u bë në kontestin e  ndryshimeve, 

plotësimeve dhe krahasimi i tyre 

me dispozitat e mëparshme. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin 50 

pjesëmarrës prej tyre gjyqtarë, 

prokurorë, avokatë si dhe zyrtarë 

policorë nga regjioni i Mitrovicës 



 

Konferencë Ndërkombëtare „ Prioritetet Strategjike për 

Bashkëpunimin Regjional kundër Krimit Kompjuterik“  

Më 13, 14 dhe 15 shkurt 2013, në Dubrovnik të Kroacisë, u mbajt 

konferenca me temë „Prioritetet Strategjike për Bashkëpunimin 

Regjional kundër Krimit Kompjuterik“. Kjo konferencë u mbështet 

nga projekti i përbashkët i  Bashkimi Evropian dhe Këshillit të 

Evropës-“Krimi Kompjuterik@IPA”.  

 

Qëllimi i projektit është fuqizimi i kapaciteteve të institucioneve në 

fushën e së Drejtës Penale të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe 

Turqisë, për bashkëpunim efektiv në luftimin e krimit kompjuterik.  

Gjatë konferencës u prezantuan dhe diskutuan mjetet që janë 

zhvilluar më mbështetje të këtij projekti dhe në bashkëpunim me 

vendet dhe rajonet përfituese të këtij projekti e të cilat mund të 

shfrytëzohen nga vendet dhe regjionet e tjera të botës, si shembuj të 

praktikës së mirë në luftimin e krimit kompjuterik. 

 

Gjithashtu në konferencë u prezantua dhe rishikua Raporti 

Vlerësues i cili u zhvillua në bazë të vlerësimit të bërë në vendet 

përfituese në muajin tetor/nëntor 2012. Qëllimi i këtij raporti është 

që zyrtarëve të vendeve përfituese tu ofroj informata për progresin 

e arritur lidhur me rezultatet e pritura të projektit. Ky raport ofron 

konkluzione dhe rekomandime për veprimet në të ardhmen për të 

siguruar një qëndrueshmëri. 

 

Në ditën e tretë të konferencës, u realizua takimi i Ministrave dhe 

Zyrtarëve të Lartë të Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë të 

Punëve të Brendshme dhe Prokurorëve të vendeve dhe rajoneve 

pjesëmarrëse në këtë projekt si: Shqipëria, Kosova, Maqedonia, 

Serbia, Mali i Zi, Turqia, Bosna dhe Hercegovina, si dhe Kroacia si 

nikoqire, të cilët diskutuan dhe aprovuan “Deklaratën për 

Prioritetet Strategjike në Bashkëpunimin kundër Krimit 

Kompjuterik”. 

 

Republika e Kosovës në këtë konferencë u përfaqësua nga 

Ministria e Integrimeve Evropiane, zv. ministri i Ministrisë të 

Punëve të Brendshme, dhe zyrtarë të lartë nga Prokuroria e Shtetit, 

Ministria e Drejtësisë-Departamenti për Bashkëpunim Juridik 

Ndërkombëtarë, Policia e Kosovës-Departamenti kundër Krimit të 

Organizuar/Sektori për Hetimin e Krimit Kompjuterik, Njësiti i 

Inteligjencës Financiare, ndërsa Instituti Gjyqësor i Kosovës u 

përfaqësua nga Koordinatorja e Programit të IGJK-së. 
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Aktivitetet tjera 



 

 

Trajnim i Trajnuesve: “Orientim rreth Doracakut të IGJK-së për trajnuesit dhe           

metodologjitë e trajnimit” 

Më 22-23 shkurt 2013, IGJK ka realizuar një 

punëtori dy ditore për trajnimin e trajnuesve  me 

temë “Orientim rreth Doracakut të IGJK-së për 

trajnuesit dhe metodologjitë e trajnimit”. 

Qëllimi i trajnimit ishte prezantimi i Doracakut 

për trajnues të cilin IGJK e ka hartuar për 

realizimin e programeve të ndryshme trajnuese, 

rifreskimi i njohurive të trajnuesve mbi teknikat 

interaktive të trajnimit, si dhe përgatitja për 

realizimin e përmbajtjes së Programit të Punës së 

IGJK-së në vitin 2013. 

 

Gjatë trajnimit u prezantuan dhe u diskutua 

Doracaku për trajnuesit e IGJK-së, duke  u 

fokusuar në afatet kohore për tu respektuar, 

rifreskimin dhe demonstrimin e teknikave 

interaktive të trajnimit si dhe angazhimi i 

trajnuesve për trajnimet në gjashtëmujorin e parë 

të vitit 2013. 

Në veçanti u diskutua për organizimin dhe 

zhvillimin e planit të trajnimeve për vitin 2013, e 

në këtë kuadër pjesëmarrësit dhanë komente 

lidhur me objektivat e trajnimit dhe për mënyrën 

e realizimit të trajnimit,  në të cilën ata janë të 

angazhuar në temat përkatëse për vitin 2013. 

Përfitues të këtij trajnimin ishin grupi i parë 

trajnuesve të IGJK-së. 

Trajnim i stafit për e-learning 

Më 14-15 shkurt 2013, IGJK në bashkëpunim me GIZ ka organizuar një trajnim për stafin e 

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

në këtë platformë. Qëllimi i trajnimit ishte avancimi i teknikave dhe metodologjisë trajnuese  

përmes platformës 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 figurave në ILIAS, insertimin e sti-

leve në ILIAS, eksportimi dhe importimi i stileve në modulin mësimor, insertimi i fotograf-

isë dhe manipulimi i fotografisë në modulet mësimore.  

 

Në fund të këtij trajnimi përfaqësuesit e GIZ dhuruan për IGJK-në një kamerë digjitale dhe 

mikrofon, të cilat do të shërbejnë për incizim të trajnimeve dhe krijimin e videove tjera të 

cilat më pas do të vendosen në platformën për mësimin në distancë ILIAS. 
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