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Më 02 maj 2012, IGJK, organizoj tryezën e punës nga lëmia kundër-

vajtëse me temë Kundërvajtjet nga Lëmia Ekonomike.  

 

 

 

 

 

Qëllimi i kësaj tryeze pune konsistonte në përshkrimin e procedurës 

kundërvajtëse deri nënxjerrjen  e një aktvendimi me fokus nënatyrën 

dhe rëndësinë e kundërvajtjeve ekonomike.  

Ndër objektivat kryesore të kësaj tryeze  ishin që pjesëmarrësit të jenë 

në gjendje që të: 

  Përkufizojnë aktvendimin në procedurën kundërvajtëse; 

 Krahasojnë mjetet  e rregullta juridike në procedurën kundër         

vajtjes; 
 Identifikojnë  problemet rreth përmbajtjes së kërkesës për fillim të           

procedurës kundërvajtëse nga lëmia e ekonomisë; 
 Vlerësojnë përgjegjësinë kundërvajtëse të personit juridik dhe per-

sonit përgjegjës; 
 Përpilojnë aktvendimin në procedurën kundërvajtëse. 

 

Gjatë tryezës janë trajtuar çështjet si: nxjerrja e aktvendimit në proce-

durë të shkurtër, komunikimi, përpilimi dhe dërgimi i  tij, prapësimi si 

mjet i rregullt juridik, kërkesa për përsëritjen e procedurës. Gjithashtu, 

janë përfshirë në diskutim kundërvajtjet ekonomike ku me fokus të 

veçantë është shpjeguar  përmbajtja e kërkesës për fillim të procedurës 

kundërvajtëse nga lëmia ekonomike, koha e kryerjes, rrjedhja e afat-

eve për parashkrim, personi juridik si i pandehur në procedurën 

kundërvajtëse, baza e përgjegjësisë së personit juridik dhe personit 

përgjegjës si dhe, është bërë një vështrim i shkurtër i disa ligjeve për 

kundërvajtjeve nga praktika e lëmisë  ekonomike.  
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1. Aktivitetet  nga Programi i Vazhdueshëm për 

Arsimim Ligjor (PVAL) 

Tryezë pune: Veprat penale 

kundërvajtëse nga lëmia e ekonomisë 

Adresa: Lagja e Spitalit,  

Rr.“Muharrem Fejza” 

p.n. Prishtinë, Republika 

e Kosovës 

infokji@rks-gov.net 

http://igjk.rks-gov.net  
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Më 3 maj 2012, IGJK ka realizuar trajnimin me temën “ Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve 

Penale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte  diskutimi i teknikave dhe ideve të ndryshme me rastin e ekze-

kutimit të sanksioneve penale. 

Ndër objektivat kryesore të kësaj tryeze pune ishin që pjesëmarrësit të jenë në gjendje që të: 

 zbatojnë drejt ligjin mbi ekzekutimin e sanksioneve penale, 

 njihen me rolin dhe  rëndësinë e ligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale, 

 vlerësojnë sfidat gjatë ekzekutimit të sanksioneve penale dhe ngritjen e nivelit të  

    bashkëpunimit mes institucioneve që merren me ekzekutimin e sanksioneve penale 

 

Përfitues  të këtij  trajnimi ishin kryetarë të gjykatave  dhe gjyqtarë nga  të gjitha regjionet e 

Kosovës. 

 

    Tryezë Diskutimesh -  Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale 
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Më 15 maj 2012, IGJK ka realizuar një tryezë diskutimesh nga lëmia penale me temën e lart-

përmendur.  

Qëllimi i kësaj tryeze ishte që gjyqtarët e të gjitha niveleve të avancojnë njohuritë e tyre  lidhur 

me  ndërmjetësimin në procedurë penale, duke filluar nga baza ligjore, parimet, fillimi, zhvil-

limi dhe përfundimi i kësaj procedure si dhe të drejtat e obligimet e palëve në këtë procedurë. 

Objektivat themelore të kësaj tryeze ishin që pjesëmarrësit pas përfundimit të tij të jenë në 

gjendje të: 

    Analizojnë institutin e ndërmjetësimit në procedurën penale, 

 Identifikojnë dilemat e zbatimit të ndërmjetësimit, 

 Zbatojnë drejt procedurën e ndërmjetësimit  në praktik, 

 Dallojnë ndërmjetësimin nga institutet tjera juridike, 

 Përpilojnë shkresat e nevojshme për inicimin dhe përfundimin e procedurës së                 

ndërmjetësimit. 

 

Gjatë këtij trajnimi në fokus të trajtimit ishte baza ligjore e procedurës së ndërmjetësimit, 

mundësitë dhe efektet e kësaj procedure.  

 

Tryezë diskutimesh “Ndërmjetësimi në procedurë penale” 
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Më 15 deri me 18 maj 2012, IGJK në bashkëpunim Programin për Sundimin Efektiv të Ligjit 

(EROL) – USAID, kanë mbajtur dy punëtori (dyditore) regjionale  në Prishtinë dhe  në Pejë 

për gjyqtarë në temën e lartpërmendur.  

Qëllimi kryesor i këtyre punëtorive ishte ngritja profesionale e gjyqtarëve të cilët janë përgjeg-

jës për zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me kërkesat për bashkëpunim ndërkombëtar që 

kërkohen nga Kosova dhe anasjelltas, përmes rrugëve diplomatike.  

Fokusi i këtyre trajnimeve ishte në Konventat e OKB-së dhe ato Evropiane, dokumente këto që 

Kosova ende nuk i ka ratifikuar mirëpo është në proces të negocimit të marrëveshjeve bilater-

ale me shumë shtete, andaj gjyqtarëve të lëmis civile njohurit e fituara për këto dokumente do 

tu shërbejnë për të kuptuar dhe administruar obligimet ligjore dhe procedurale në lëmin e bash-

këpunimit juridik ndërkombëtarë.  

 

.  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Në këtë punëtori është prezantuar edhe Doracaku i përgatitur nga ekspertët ndërkombëtar që 

adreson çështjet civile të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e lëmis civile të niveleve të ndryshme dhe regjioneve 

gjegjëse në Kosovë.  

 

Punëtori për gjyqtarë: “Bashkëpunimi Juridik Ndërkombëtarë në Çështjet Civile” 
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Më 10-11 si dhe 17-18 maj 2012, IGJK në 

bashkëpunim të Programin e Binjakëzimit 

(EU-LER) ka realizuar dy trajnime dy ditore 

lidhur me Konventën Evropiane për Liritë 

dhe të Drejtat Themelore të Njeriut.  

 

Qëllimi i këtyre trajnimeve ishte përgatitja e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në zbatimin 

praktik të KEDNJ, ndërkaq objektivë ishte që 

përfituesit pas përfundimit të këtyre trajni-

meve të jenë në gjendje që:  

 Të kuptojnë rëndësinë  e KEDNJ dhe 

ndikimin e sajë në praktikën gjyqësore, 
 Të njohin liritë themelore dhe të drejtat e 

garantuara me KEDNJ, 

 Të njohin kompetencën dhe juridiksionin 

e Gjykatës së Strasburgut, 
 Të njihen me elementet e pranueshmërisë 

apo papranueshmërisë së kërkesës pranë 

Gjykatës së Strasburgut dhe 

 Të kuptojnë efektin e vendimeve të marra 

për shtetet anëtare të Këshillit të Evropës dhe 

ratifikuese të KEDNJ. 
  

Me rastin e trajtimit të këtyre çështjeve tra-

jnuesit ndërkombëtarë prezantuan një video 

incizim përmes të cilit pjesëmarrësit u 

njoftuan me historikun e formimit të 

Gjykatës së Strasburgut, me raste të denon-

cimit pranë kësaj gjykate nga shtete të ndry-

shme dhe me pasojat e vendimeve të marra 

nga kjo gjykatë për këto shtete të cilat janë 

anëtare të Këshillit të Evropës dhe ratifikuese 

të KEDNJ.  

 

. 

PVAL&PTA 

Trajnim: Konventa Evropiane për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave Themelore të 

Njeriut 

 

Gjatë trajnimeve janë dhënë shpjegime sa i 

përket organizimit të Gjykatës së Strasburgut, 

përbërjen e trupit gjykues, afatet relevante, 

kush mund të parqet kërkesë pranë gjykatës, si 

dhe lidhur me dallimin në mes të Këshillit Ev-

ropian dhe Këshillit të Evropës cilat janë 

mundësitë për anëtarësim si në Këshillin e Ev-

ropës ashtu edhe në BE. 

 

Pjesëmarrësit e këtyre trajnimeve patën rastin 

që përmes punëve në grupe dhe detyrave që 

kishin të demonstrojnë njohuritë e tyre në evi-

dentimin e shkeljeve të drejtave të garantuara, 

me theks të veçantë nga neni 5 dhe 6 të Kon-

ventës. 

Përfitues të këtyre trajnimeve ishin gjyqtarët 

dhe prokurorët nga gjitha regjionet e Kosovës. 
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Më  21-22 maj 2012, IGJK në bashkëpunim me Komitetin  Ndërkombëtar të kryqit të Kuq 

ICRC ka organizuar   trajnimin nga lemia penale me temën e sipërshënuar. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte ngritja e nivelit të njohurive që kanë të bëjnë me krimet e luftës  

siç janë: gjenocidi, transferimi i popullatës së vet në territorin e okupuar apo depërtimi i popul-

latës në territorin e okupuar brenda apo jashtë territorit të okupuar nga ana e forcës okupatore, 

praktikat e aparteidit apo praktikat e tjera çnjerëzore dhe poshtëruese, sulmet ndaj pronës kul-

turore që mund të dallohet qartë, privimi nga e drejta në gjykim të drejtë dhe të rregullt etj.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjatë këtij sesioni trajnues janë shtjelluar çështjet kryesisht rreth rëndësinë së drejtës ndërkom-

bëtare humanitare (DNH-së) për autoritetet gjyqësore kombëtare, shtypja dhe shkeljet e rënda 

të DNH-së në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, parimet bazë të DNH-së, e drejta penale 

ndërkombëtare dhe e drejta ndërkombëtare për të drejtat të njeriut.  

 

Njëkohësisht,  u bë një vështrim analitik dhe përmbajtjesor se kur mund të  përdoren  forcat e  

armatosura, vetëmbrojtja, operacionet e sigurisë kolektive luftërat nacionalçlirimtare si dhe kur 

mund të sulmohen  caqet ushtarake. Vëmendje ju kushtua çështjeve që kanë të bëjnë me   

njerëzit që  nuk mund të marrin më pjesë në luftime të cilët  gëzojnë të drejtën e respektimit të 

jetës dhe integritetit fizik e mendor të tyre.  

Përfitues   të këtij  trajnimi ishin gjyqtarë dhe prokurorë  nga  të gjitha regjionet e Kosovës.  

  

Seminar: E Drejta Humanitare Ndërkombëtare dhe Legjislacioni Penal Ndërkombëtar  
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IGJK më 24 maj 2012 ka realizuar trajnimin e radhës me temë: “ Procedura e Caktimit të 

Kompensimit për Pasurinë e Shpronësuar”.  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive lidhur me praktikat e reja në procesin e 

shpronësimit dhe zbatimi i drejtë i dispozitave ligjore në zgjidhjen e kontesteve për 

shpronësimin.  

Objektivat kryesore të këtij trajnimi ishin që përfituesit pas përfundimit të tij të jenë në gjendje 

të: 

 Kuptojnë rrjedhën e procedurës së shpronësimit, 
 Njohin rolin e organit shpronësues dhe veprimet përgatitore, 

 Shpjegojnë se si bëhet caktimi i vlerës së kompensimit të pasurisë së shpronësuar me 

anë të ekspertizës, dhe 

 Kuptojnë  vendimet dhe procedurën e ankimit. 
 Avancojnë njohurit  lidhur me procedurën  për caktimin e vlerës së kompensimit për 

pasurinë e shpronësuar me anë të ekspertizës. 

 

Në këtë sesion janë trajtuar edhe risitë ligjore mbi shpronësimin,  procesi i shpronësimit duke 

filluar nga organi shpronësues, qëllimi i ligjshëm publik, mosdiskriminimi, subjektet e kësaj 

procedure (subjekti kërkues, shpronësues dhe subjekti vlerësues), vendimet preliminare dhe 

vendimet përfundimtare, kompensimi dhe mënyrat e kompensimit si dhe mjetet juridike. 

Trajnimi u përshkua edhe me trajtimin e rasteve praktike dhe u demonstruan shembuj të vendi-

meve nga praktika e re e shpronësimit. Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e lëmisë civile 

të të gjitha niveleve dhe nga të gjitha regjionet e Kosovës.  

 

Trajnim: Procedura e Caktimit të Kompensimit për Pasurinë e Shpronësuar 
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Më 29 maj  2012 IGJK ka realizuar sesionin trajnues nga lëmia civile me temë “Mbrojtja nga 

dhuna në Familje”. 

Objektivat mësimore të këtij trajnimi ishin që pjesëmarrësit pas vijimit të këtij trajnimi do të 

jenë në gjendje që:  

Të analizojnë drejtë dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje; 

Të zbatojnë në mënyrë më efikase procesin e mbrojtjes së të drejtave të viktimave; 

Të kuptojnë më mirë nocionin, llojet dhe pasojat e dhunës në familje si dhe njohjen meproce-

durën që duhet zbatuar në ato raste; 

Të identifikojnë dallimet në mes të urdhrit  për mbrojtje dhe urdhrit për mbrojtje emergjente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjatë kësaj tryeze përmes rasteve nga praktika u analizuan çështjet që kanë të bëjnë  me format 

e dhunës në familje, dallimet në mes urdhrit për mbrojtje dhe urdhrit për mbrojtje emergjente 

dhe procedura e  nxjerrjes së këtyre urdhrave nga gjykata.  

Në tryezë u trajtuan çështjet  problematike dhe u shkëmbyen përvoja me qëllim të unifikimit të 

praktikës gjyqësore në zbatimin e dispozitave ligjore që kanë të bëjnë  me  Ligjin  për 

Mbrojtjen nga Dhuna në Familje.  

Përfitues të këtij  trajnimi ishin gjyqtar nga të gjitha regjionet e Kosovës.  

 

 

 

 

 

 

 

Tryezë diskutimesh: “Mbrojtja nga dhuna në Familje” 
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2. Aktivitetet  nga  Programi i Trajnimeve për Avancim (PTA) 

Moduli -“Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor” 

 

Më 04 maj 2012, IGJK në kuadër të Programit të Trajnimeve për Avancim ka mbajtur tryezën 

e punës me temë: Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor.  

 

Tryeza kishte për qëllim kryesor shpjegimin e rolit të shkrimit ligjor, kategoritë dhe karakter-

istikat e tij. Objektivat e këtij trajnimi ishin që pjesëmarrësit të jenë në gjendje që të: 

 

 Njohin rolin, rëndësinë e shkrimit ligjor dhe kategoritë e tij, 

 Zbatojnë metodën IRAC (Çështja, Rregulli, Analiza, Konkluzioni) në identifikimin 

dhe zgjidhjen e problemeve ligjore, 

 Hartojnë vendimet gjyqësore me bazë ligjore dhe cilësore, 

 Arsyetojnë vendimet gjyqësore në mënyrë cilësore, 

 Hartojnë  vendimet gjyqësore në nivel profesional në të gjitha pjesët e tyre, 
 

Në tryezë u demonstruan raste nga praktika duke dhënë sqarime të dobishme për pjesëmarrësit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe prokurorë të të gjitha niveleve dhe nga të gjitha 

regjionet e Kosovës. 

 



 

 

Me 16 maj 2012, IGJK në kuadër të Pro-

gramit të Trajnimeve për Avancim ka reali-

zuar sesionin e dytë nga Moduli 2- E drejta 

Civile Materiale dhe Procedurale me temë: 

“Shpërblimi i dëmit material dhe jo material 

në rast të aksidentit të shkaktuar nga autom-

jetet në lëvizje”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte krijimi i prakti-

kave më të mira dhe funksionale në procesin 

e kompensimit të dëmit dhe zbatimi i drejtë 

i dispozitave ligjore në këto raste. 

 

Objektivë kryesore ishte që pjesëmarrësit 

pas përfundimit të këtij trajnimi të jenë në 

gjendje të: 

 Identifikojnë dallimet në mes dëmit mate-

rial dhe jo material,  

 Njohin dispozitat adekuate që kanë të 

bëjnë me shpërblimin e dëmit material 

dhe jo material,  

 Njohin rastet kur gjykata mund të caktojë 

shpërblim më të vogël nga sa është shuma 

e dëmit dhe  

 Përcaktojnë rrethin e personave që kanë të 

drejtën e kompensimit të dëmit jo mate-

rial. 
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Gjatë këtij trajnimi u trajtuan në detale kriteret 

për caktimin e dëmit jo material dhe material, 

përgjegjësia e automobilistëve si dhe u trajtuan 

disa shembuj praktik të vendimeve gjyqësore 

të cilat kishin për objekt shpërblimin e dëmit 

material dhe jo material.  

Të gjitha këto janë trajtuar sipas ligjit aktual 

por edhe në kontestin e ndryshimeve dhe risive 

të Ligjit për sigurimin e detyrueshëm nga auto 

përgjegjësia. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin kryesisht gjy-

qtarët e lëmisë civile të nivelit komunal dhe të 

qarkut si dhe gjyqtarët nga gjykatat për 

kundërvajtje. 

Moduli 2: E drejta Civile Materiale dhe Procedurale  



 

Më 24 maj 2012, IGJK në kuadër të Programit të Trajnimeve për Avancim realizoi modulin 

e radhës me temë: “ Kodi i Drejtësisë për të Mitur” 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte krijimi i praktikave më të mira në drejtim të zbatimit të dispozi-

tave ligjore sa i përket paraburgimit për të mitur, rrjedhës së procedurës dhe çështjet tjera që 

kanë të bëjnë me procedurën për të mitur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objektivat kryesore ishin që pjesëmarrësit pas përfundimit të këtij trajnimi të jenë në gjendje 

të: 

 Shpjegojnë kuptimin e paraburgimit për të mitur,  

 Kuptojnë kushtet për caktimin e paraburgimit për të mitur,  

 Dinë për kohëzgjatjen dhe alternativat e paraburgimit për të mitur, 

 Njohin masat dhe dënimet që mund t’i shqiptohen të miturve,  

 Identifikojnë rastet kur mund të vije në shprehje ndërmjetësimi dhe  

 Vlerësojnë kushtet ligjore për zbatimin e procedurës së ndërmjetësimit. 

 

Çështjet të cilat janë përfshirë në kuadër të këtij trajnimi kanë qenë: Paraburgimi për të mitur 

(rrjedha e procedurës, forma e vendimit, kohëzgjatja e paraburgimit dhe autorizimet e gjy-

qtarit për të mitur gjatë kohës deri sa zgjat paraburgimi nga ana e tij), Ndërmjetësimi (baza 

ligjore, rrjedha e procedurës), masat dhe dënimet sipas Kodit të Drejtësisë për të Mitur si dhe 

Masat e Diversitetit. 

Me rastin e trajtimit të masave dhe dënimeve për të mitur  trajnuesit përdorën shembuj nga 

praktika gjyqësore gjë që u identifikuan edhe praktikat më të mira në zgjidhjen e çështjeve 

ligjore.  

Përfitues të këtij trajnimi përveç gjyqtarëve dhe prokurorëve për të mitur, ishin edhe nga një 

përfaqësues të Shërbimit Sprovues të Kosovës, Policisë, Qendrës për Punë Sociale si dhe  

Komisioni për Ndërmjetësim. 
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Moduli 11: Kodi i Drejtësisë për të Mitur 



 

 

Takimi i Këshillit Programor 
 

Më 2 maj 2012 është mbajtur takimi i Këshillit Programor, gjatë të cilit u diskutuan disa 

çështje me rëndësi për organizimin e Provimit Përgatitor dhe fillimin e trajnimeve për 

gjeneratën e pestë të kandidatëve të programit Fillestar për Arsimim Ligjor.   

 

Këshilli Programor në këtë takim miratoi Rregullat lidhur me procedurën e organizimit 

të Provimit Përgatitor, Strukturën e Provimit për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë 

te gjeneratës V të PFAL si dhe një vendim lidhur me mënyrën e procedimit në rast se 

stafi i IGJK-së shpreh interesim për të aplikuar në këtë proces.  

 

Këshilli Programor vlerësoi se struktura aktuale e provimit plotëson të gjitha kriteret e 

nevojshme për vlerësimin e gjithanshëm të cilësive profesionale të kandidatëve, po 

ashtu u konstatua se rregullat e provimit ofrojnë sigurinë e mjaftueshme për mbrojtjen e 

të dhënave dhe konfidencialitetit të provimit.   
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3. Aktivitetet nga Programin Fillestar për Arsimim Ligjor ( PFAL) 



 

 

 

    Në kuadër të aktiviteteve në Programin Fillestar për Arsimim Ligjor, është planifikuar 

organizimi i Provimit Përgatitor për vitin 2012. Në kuadër të kësaj, nga data 4 deri më 9 

maj Komisioni për Hartimin dhe Vlerësimin e Provimit Përgatitor qëndroi në Shqipëri 

për hartimin e provimit.  

 

Puna e komisionit u zhvillua nën masat të forta të konfidencialitetit konform Rregullave 

të Provimit të miratuara nga Këshilli Programor i IGJK-së. Për këtë qëllim të gjithë 

pjesëmarrësit e tryezës kanë nënshkruar një deklaratë konfidencialiteti, me të cilën janë 

deklaruar për ruajtjen dhe mbrojtjen e të dhënave lidhur me provimin 

 

Komisioni ka punuar në tri grupe të ndara dhe janë hartuar tri grupe të ndryshme 

provimesh. Pas hartimit të provimeve një grup është marrë me rishikimin e pyetjeve të 

hartuara për të verifikuar se është lëshuar ndonjë gabim në pyetjet e hartuara dhe më pas 

të gjitha pyetjet janë përkthyer.  
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Hartimi i Provimit Përgatitor për gjeneratën V të PFAL 



 

4. Aktivitetet tjera 

 

Gjatë muajit Maj 2012, IGJK në bashkëpunim me Programin për Sundimin Efektiv të Lig-

jit (EROL) – USAID, ka mbajtur punëtorinë e trajnimit për trajner në programin për gjuhë 

angleze ligjore dhe hulumtime. 

Qëllimi i punëtorisë ishte përgatitja e trajnuesve të ardhshëm dhe hartimi i moduleve për 

gjuhë angleze ligjore dhe hulumtime në tri nivele: 

 Moduli pre intermediar  i gjuhës angleze; 

 Moduli intermediar i gjuhës angleze;  

 Moduli i gjuhës angleze për hulumtime dhe analiza. 

Pjesëmarrësit e ndarë në grupe u angazhuan që krahas hartimit të moduleve të punojnë 

edhe në zhvillimin e kapaciteteve të tyre trajnuese, ashtu që për temat e hartuara pjesëmar-

rësit prezantonin para kolegëve dhe përfaqësuesve të IGJK-së dhe EROL/USAID–it punën 

e tyre.  

Ekspertët e angazhuar nga USAID-i në cilësi të trajnuesve, pas çdo prezantimi të bërë nga 

trajnuesit e ardhshëm jepnin vërejtjet dhe sugjerimet e tyre se ku duhet përmirësuar cilësia 

e ligjërimit të përfituesve të këtij trajnimi. Gjithashtu diskutoheshin edhe temat konkrete të 

secilit modul duke u fokusuar në atë se tema konkrete a i përgjigjet nivelit të modulit dhe 

se sa është relevante për gjyqtarët dhe prokurorët tema e tillë. 

Përfitues të trajnimit ishin kandidatët të cilët e kanë kaluar me sukses testin për pranim në 

këtë program. Përfundimi zyrtarë i këtij programi është caktuar të jetë më 01 qershor 2012. 

 

                                          TOT 

Trajnim i Trajnuesve për kurse të gjuhës angleze 

ligjore dhe hulumtime 
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Nën patronazhin e Presidentit të Republikës së Kroacisë Ivo Josipoviq më 17 - 18 Maj 

2012 në Zagreb të Kroacisë, Akademia Gjyqësore kroate organizoi një konferencë 

ndërkombëtare me temë "Qendrat e Trajnimit Gjyqësor - një hap përpara" 

 

Programi i konferencës ka mbuluar tema të tilla si: - Pavarësia / autonomia / qën-

drueshmërinë e Qendrave të Trajnimit Gjyqësor, zbatimi i qëllimeve dhe programeve të BE

-së në lidhje me institucionet kombëtare, bashkëpunimi ndërkombëtar i qendrave të tra-

jnimit gjyqësor, trajnuesve dhe autorët e materialeve trajnuese – kriteret e përzgjedhjes / 

emërimit. Përdorimi i teknikave të mësimdhënies moderne, Përdorimi i teknologjisë së in-

formacionit dhe eksperiencave në vlerësimin e aktiviteteve trajnuese. 

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës u përfaqësua nga drejtori i saj, Lavdim Krasniqi i cili bëri 

prezantimin e temës “Autorët e materialeve trajnuese dhe Trajnuesit” – kriteret e përzg-

jedhjes/emërimit. 

 

Pjesëmarrësit e konferencës ishin drejtorët / përfaqësuesit e të institucioneve të trajnimit 

nga: Gjermania, Shqipëria, Turqia, Mali i Zi, Kosova, Hollanda, Hungaria, Polonia, Serbia, 

Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Sllovenia etj. 

              KONFERENCA NDËRKOMBËTARE  

BULETINI Faqe 16 

 



 

ToTToT   

Trajnim bazik për trajnuesit e IGJKTrajnim bazik për trajnuesit e IGJK -- së l idhur së l idhur 

me mësimin në distancë dhe Platformën me mësimin në distancë dhe Platformën   

“ ILIAS”“ ILIAS”   
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Me 25 maj 2012, IGJK organizoi tryezën e parë të punës lidhur me mësimimin në dis-

tancë (E-learning) për trajnuesit e IGJK-së në lëminë e së Drejtës së BE-së.  Platforma 

ILIAS është krijuar dhe zhvilluar në bashkëpunim dhe mbështetje të programit Twinning, 

EU-LER Reformimi i Sistemit të Arsimimit Ligjor - Një Projekt i financuar nga BE-ja 

dhe menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë. Ky është hapi i parë i IGJK-së kah zbatimi 

intensiv i arsimimit elektronik në procesin e trajnimeve dhe inkorporimit të sistemit 

ILIAS për menaxhim me trajnimet. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte përfitimi i njohurive themelore nga ana e trajnuesve të IGJK-

së lidhur me platformën ILIAS – mësimi në distancë dhe aplikimi i kësaj metodologjie 

trajnuese në programet e IGJK-së. 

Objektivat kryesore të këtij trajnimi ishin që përfituesit pas përfundimit të tij të jenë në 

gjendje: 

Të aplikojnë platformën ILIAS në trajnime;Të kuptojnë rolin e sistemit elektronik ILIAS 

në procesin e realizimit të trajnimit; Të kuptojnë se si bëhet qasja në platformën 

ILIAS;Të mësojnë se si formohet grupi i pjesmarrësve në platformën ILIAS;Të mësojnë 

organizimin dhe mbajtjen e nje kursi të trajnimit përmes platformës ILIAS;Të bëjnë ap-

likimin e drejtë të rregullave të komunikimit dhe konfidencës gjatë trajnimeve përmes 

platformës ILIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Siç dihet Plani strategjik të cilin e ka nxjerr Rrjeti Evropian për Arsimim Gjyqësor 

(ETJN) për periudhën 2007 deri me 2013 u rekomandon institucioneve nacionale për 

aftësim në gjyqësi që të zbatojnë aktivitetet e tyre arsimore duke shfrytëzuar teknologjinë 

informative, veçmas aftësimin nga lëmia e së drejtës së BE-së dhe të drejtave themelore 

të njeriut, andaj IGJK është në fazën fillestare të zbatimit të kësaj metodologjie të avan-

cuar të trajnimit në programet e saj.  

Trajnimi u realizua edhe përmes demonstrimit praktik të detyrave nga ana e zyrtarit të 

IGJK-së për teknologji informative si dhe vetë pjesëmarrësve.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin trajnuesit e IGJK-së të certifikuar për të drejtën e BE-së.  



 

 

Tryezë pune për stafin e IGJK-së 
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Më 30-31 maj 2012, në Bogë - Pejë, Instituti Gjyqësor i Kosovës realizoi një tryezë pune për 

stafin me fokusim në hartimin e raporteve, rregullave për publikime si dhe identifikimin e sfi-

dave së bashku me rekomandimet për tejkalimin e tyre. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Qëllimi i trajnimit ishte që stafi të avancoj shkathtësitë e shkrimit të raporteve të ndryshme, të 

identifikojë sfidat e punës dhe idetë për tejkalimin e tyre si dhe të bëjë propozime për promovim 

të aktiviteteve të IGJK-së. Gjatë këtij trajnimi githashtu u hartua udhëzimi për publikimet e 

IGJK-së, dhe u punua rreth klasifikimit të pozitave të  stafit të IGJK-së. 

 

Kjo tryezë u kombinua me ushtrime në grupe dhe ide kreative lidhur me publikimet e IGJK-së. 

 

Nga trajnimi i organizuar ata që përfituan ishin vetë stafi i IGJK-së. 

 

 

 

 


