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Më  16 deri 20  janar 2012, 

IGJK në bashkëpunim më Pro-

gramin e Binjakëzimit (EU-

LER),  ka realizuar një trajnim 

pesë ditor nga lëmia penale  me 

temën e lartpërmendur. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte 

ngritja e kapaciteteve të gjy-

qtarëve dhe prokurorëve lidhur 

me të drejtën e BE-së.  Objekti-

vat  kryesore të këtij trajnimi 

ishin: 

 Identifikimi i burimeve të së  

Drejtës Evropiane; 

Analizimi i katër lirive the-

melore të  Bashkimit Evropian ; 

Njohja me praktikën e Gjykatës 

Evropiane (përbërja dhe juridik-

sioni i saj); 

Disa nga çështjet të cilat u 

diskutuan kishin në fokus struk-

turën organizative dhe funk-

sionimi e institucioneve të BE,  

njohjen me aktet e BE-së siç 

janë rregulloret, direktivat  

dhe vendimet si akte ob-

liguese për shtetet anëtare të 

BE-së dhe rregullorja si 

vetmi burim juridik i 

përgjithshëm nga kategoria e 

ashtuquajturës Legjistlacioni 

i dytë i BE-së.  

 

Gjithashtu, në kuadër të tra-

jnimit në fokus ishin edhe 

temat e specializuara si: fu-

shëveprimi i bashkëpunimit 

gjyqësor që ka të bëjë me le-

htësimin dhe përshpejtimin e 

bashkëpunimit në fushën e 

zbatimit të vendimeve penale, 

lehtësimin e ekstradimit 

ndërmjet shteteve anëtare, 

vendosja e normave penale 

uniforme në luftën ndaj 

krimit të organizuar, terroriz-

mit dhe trafikut të drogës.  

 

E veçantë për këtë trajnim 

pesë ditor ishte se prezantimi 

i temave është shoqëruar 

vazhdimisht me shembuj dhe 

raste nga praktika. 

 

Përfitues të këtij trajnimi 

ishin gjyqtarë dhe prokurorë 

nga të gjitha nivelet të të 

gjitha regjioneve të Kosovës.  

 

Përmbajtja 

 

1. Aktivitetet  nga 

Programi i 

Vazhdueshëm për 

Arsimim Ligjor 

(PVAL) 

 

2. Aktivitetet  nga  

Programi i 

Trajnimeve për 

Avancim (PTA) 

 

3. Aktivitetet nga 

Programin Fillestar 

për Arsimim Ligjor 

( PFAL) 

 

4. Aktivitetet tjera 

 

 

 

 

 

Ne nuk bëjmë 

drejtësi 

Ne e bëjmë 

drejtësinë më 

të mirë 

1. Aktivitetet  nga Programi i Vazhdueshëm 

për Arsimim Ligjor (PVAL) 

 E Drejta Evropiane në praktikë: 

Hyrje dhe Përqendrim në të 

drejtën  penale IGJK/ Twinning 

Adresa: Lagja e 

Spitalit,  

Rr.“Muharrem Fejza” 

p.n. Prishtinë, 

Republika e Kosovës 

http://igjk.rks-gov.net  



Tryezë diskutimesh Kundervajtje 

Të miturit si kryesë të veprimeve kundervajtese 
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Më  30  janar 2012, IGJK ka 

realizuar një seminar me temë 

“Të miturit si kryes të veprave 

kundërvajtëse” ku përfitues  

ishin gjyqtarë për kundërvajtje 

nga të gjitha regjionet e Kos-

ovës.  

 Analizimi i parimeve 

bazë të procedurës kundërva-

jtëse ndaj të miturve; 

 

 Identifikimi i elementeve 

të cilat procedurën ndaj të 

miturve e bëjnë specifike; 

Aplikimi adekuat i masave 

dhe dënimeve kundërvajtëse 

ndaj të miturit. 

 
Trajnimi ishte shoqëruar me 

simulim të një rasti nga prak-

tika kur ndaj të miturit zhvil-

lohet procedura kundërva-

jtëse. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte 

rifreskimi dhe ngritjen e niv-

elit profesional të gjyqtarëve 

të kundërvajtjes.  

 

Gjatë seminarit u analizuan 

çështjet praktike që paraqiten 

me rastin e zhvillimit të  pro-

cedurës kundërvajtëse ndaj të 

miturve duke i përfshirë  

parimet, masat dhe dënimet që 

zbatohen  ndaj të miturve si 

kryes të kundërvajtjeve.  

 

Objektivat e këtij trajnimi 

ishin: 

Më  24  janar 2012, IGJK ka 

realizuar tryezën e diskutimeve 

nga lëmia penale me temë: 

“Procedura për Dhënien e 

Urdhrit ndëshkimor”.  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte 

analizimi i  çështjeve praktike 

që kanë të bëjnë për procedurën 

e dhënies së urdhrit ndëshki-

mor.  

Ndër objektivat kryesore të këtij 

trajnimi ishin: 

 Zbatimi i drejtë i dispozi-

tave për procedurën e 

dhënies së urdhrit ndëshki-

morë; 

 Identifikimi i rasteve për të 

cilat shqiptohet urdhri 

ndëshkimorë;  

 Vlerësimi i efekteve të 

shqiptimit të urdhrit ndësh-

kimorë; 

Kjo tryezë u realizua edhe për-

mes studimit të rasteve nga 

praktika gjyqësore, shkëm-

bimit të përvojave dhe inter-

pretimit të dispozitave ligjore 

me qëllim të unifikimit të tyre. 

 

 Në fokus të diskutimeve ishte 

shqyrtimi i qëllimit dhe efek-

teve të aplikimit të  këtij insti-

tuti juridik. 

 

Përfitues  të këtij  trajnimi 

ishin gjyqtarë dhe  prokurorë 

të të gjitha niveleve dhe nga të 

gjitha regjionet e Kosovës.  

Tryezë diskutimesh—penale 

Procedura për dhënien e urdhërit ndëshkimor  IGJK 



Me  31 janar 2012, IGJK në kuadër të Programit 

të Trajnimeve për Avancim realizoi modulin e 

radhës me temë: Akti Administrativ dhe Kon-

flikti Administrativ. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte përgatitja e gjy-

qtarëve për zbatimin e Ligjit mbi Gjykatat i cili 

përfshinë në vete departamentin e përgjithshëm 

ku do të trajtohen çështjet administrative. Ob-

jektivat e këtij trajnimi ishin: 

 Njohja e strukturës së akteve adminis-

trative; 

 Identifikimi i akteve relativisht të pav-

lefshme dhe absolutisht të pavlefshme; 

 Dallimi i elementeve që duhet ti përm-

bajë një akt administrativ dhe 

 Identifikimi i akteve administrative 

kundër të cilave mund të zhvillohet 

konflikti administrativ. 
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Zhvillimi professional  gjyqësor 

Çështjet të cilat u shtjelluan në këtë trajnim 

kryesisht kanë pasur të bëjnë me aktet ad-

ministrative, organet të cilat janë kompe-

tente për nxjerrjen e këtyre akteve, llojet, 

pavlefshmërinë e akteve administrative, 

konfliktin administrativ, vendimet e 

gjykatës përkitazi me padinë dhe mjetet ju-

ridike  në konfliktin administrativ. 

Gjithashtu, për ta zbërthyer këtë materie pas 

çdo prezantimi janë përdorur edhe shumë 

shembuj nga praktika gjyqësore me ç’rast 

gjyqtarët kishin rastin të demonstrojnë 

njohuritë e tyre.  

 Gjatë trajnimit po ashtu janë identifikuar 

mjaftë paqartësi dhe mangësi në dispozita të 

Ligjit për Konfliktin Administrativ të cilat 

kanë shkaktuar parregullsi, vonesa dhe mos 

zbatim të tij në praktikë. Nga ky trajnim doli 

edhe kërkesa në adresë të KGJK-së që sa më 

shpejtë të ndryshohet dhe plotësohet ky ligj.  

 

Përfitues ishin gjyqtarët nga gjykatat ko-

munale (kryesisht të lëmisë civile) dhe 

gjykatat për kundërvajtje nga gjitha regjio-

net e Kosovës. 

2. Aktivitetet  nga  Programi i Trajnimeve për Avancim (PTA) 

Akti adminiistartiv dhe Konflikti administrativ 
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  3. Aktivitetet nga Programin Fillestar për Arsimim Ligjor ( PFAL) 

Trajnimi në Programin Fillestar për Arsimim Ligjor në fazën e dytë dhe të tretë për gjeneratën 

e katërt, ka vazhduar edhe gjatë muajit janar dhe tashmë është pothuajse në përfundim të tra-

jnimit të këtij programi.  

 

Edhe gjatë kësaj periudhe, për fazën e dytë trajnimet janë organizuar  ne 12 module trajnuese, 

në të cilat trajnuesit përdorin metodat e kombinuara teorike dhe praktike gjë e cila e bën tra-

jnimin atraktiv dhe shumë profesional. Trajnimi për këtë fazë organizohet 3 ditë në javë, në 

orar të plotë pune sipas orarit të përcaktuar dhe është vijuar nga 56 kandidatë. Gjatë muajit 

janar 2012 janë mbajtur 32 sesione trajnimi. 

 

Faza e tretë është karakterizuar nga trajnimi praktik për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë 

të cilët trajnimet për këtë fazë i ndjekin në gjykata/përkatësisht prokurori duke u mbështetur 

nga mentorët e tyre. Në këtë fazë kandidatët kanë ndjekur trajnimet 2 ditë në javë. 

 

Me qëllim të përgatitjes së provimit përfundimtarë për fazën e parë të PFAL IV i cili do të 

mbahet gjatë muajit shkurt, trajnuesit kanë hartuar provimin për kandidatët në secilin modul 

trajnues, duke aplikuar përshtatshmërisht rregullat për hartimin e Provimit Përgatitor.  
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4. Aktivitetet tjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në muajin janar 2012, me qëllim të mbështetjes së trajnuesve në realizimin sa me më suk-

ses të programeve të ndryshme për arsimim ligjorë, IGJK ka hartuar “Doracakun për Tra-

jnues”, i cili përmban udhëzime të përgjithshme për trajnues, shpjegon praktikat e punës së 

trajnuesit dhe unifikon procedurat e angazhimit dhe vlerësimit të trajnuesve vendor dhe 

ndërkombëtarë. 

 

Publikimit të këtij doracaku është  bërë me qëllim të sigurimit të praktikave të standardi-

zuara me rastin e organizimit të programeve të ndryshme dhe nga trajnues të ndryshëm. 

 

Organizimi i trajnimeve për gjyqtarë, prokurorë dhe profesionist tjerë të gjyqësisë kërkon 

angazhimin dhe pjesëmarrjen e shumë njerëzve. Për këtë arsye, ky doracak i drejtohet të 

gjithë personave që marrin pjesë në përgatitjen dhe realizimin e trajnimeve në IGJK.  

 

Ky doracak është i pari i këtij lloji i hartuar nga IGJK, prandaj do të ndihmoj trajnuesit në 

përgatitjen dhe realizimin e trajnimeve në mënyrë sa më profesionale.  

PUBLIKIMI I 

DORACAKUT PËR  

TRAJNUES 
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