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Më 5 qershor 2012 IGJK ka realizuar tryezën e lartpërmendur nga 

lëmia penale. Gjatë kësaj tryeze u shtjelluan çështjet që kanë të bëjnë  

me bashkëpunimin në kryerjen e veprës penale, bashkimin kriminal, 

shtytjen dhe ndihmën me rastin e kryerjes së veprës penale.  

Objektivat e këtij trajnimi ishin që pjesëmarrësit të jenë në gjendje që 

të:  

 dallojnë se kur kemi të bëjmë me ndihmë, shtytje dhe bashkim 

kriminal;  

 njihen me përgjegjësinë penale të personave kur vërtetohet se 

kanë kryer vepër penale në bashkëpunim; 

 zbatojnë si duhet në praktikë dispozitat e Kodit Penal që kanë 

të bëjnë me bashkëpunimin në kryerjen e veprës penale. 

 

 

 

 

 

 

 

Ky sesion trajnues trajtoj çështjet problematike rreth unifikimit të zba-

timit të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me  kryerësit e veprës pe-

nale që  mund të veprojnë me dashje direkte, me dashje eventuale ose 

nga pakujdesia qofshin si bashkëkryerës, shtytës  apo ndihmës.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtar dhe prokuror nga të gjitha reg-

jionet e Kosovës.  
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Më 07 qershor 2012 IGJK ka mbajtur trajnimin e radhës me temë “Pasurimi pa Bazë Ju-

ridike”. Në këtë trajnim fokusi ishte në kushtet e nevojshme ligjore për ekzistimin e pasurimit 

të pabazë, rastet e mundshme të pasurimit të pabazë dhe në zbatimin  drejtë të dispozitave të 

Ligjit të Marrëdhënieve të Detyrimeve (LMD) përkitazi me pasurimin e pabazë.  

 

 

 

 

 

 

 

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

gjendje të: 

 bëjnë dallimin e kushteve ligjore për ekzistimin e pasurimit të pa bazë;  

 zgjerojnë njohuritë e tyre lidhur me llojet e pasurimit të pabazë; 

 njohin efektet e pasurimit të pabazë; 

 kuptojnë dallimet e padisë së pasurimit të pabazë dhe padive tjera; 

 zbatojnë drejtë dispozitat e Ligjit për  Marrëdhëniet e Detyrimeve lidhur me 

fitimin e pabazë;  

Trajnimi u përshkua edhe me raste praktike dhe u trajtuan shembuj të padive dhe vendimeve 

nga praktika gjyqësore si dhe u shkëmbyen përvoja të dobishme lidhur me dilemat  të cilat 

janë shfaqur në praktikë.  

 

Trajnim: “Pasurimi pa Bazë Juridike” 
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Më 11 qershor 2012, IGJK ka realizuar trajnimin nga lëmia penale me temën e lartshënuar. 

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

që të: 

 përkufizojnë veprat penale kundër pasurisë; 

 identifikojnë veprat penale kunder pasurise dhe dënimet për keto vepra; 

 dallojnë sistemet e matjes se dënimit për veprat penale kundër pasurisë; 

 

 

 

 

 

 

 

Gjatë këtij sesioni trajnues u trajtuan çështjet që kanë bëjnë me cilësimin e veprave penale 

kundër pasurisë dhe ekonomisë si dhe veçoritë dalluese të këtyre veprave penale.  

Fokusi kryesor ishte në trajtimin e disa veprave penale të cilat janë risi në Kodin Penal, si; 

veprat penale të vjedhjes, grabitjes, vjedhjes grabitqare, përvetësimit të kundërligjshëm të për-

fitimit pasuror, mashtrimi lidhur me subvencione, keqpërdorimi i sigurimit,  detyrimi, shan-

tazhi, kontraktimi i përfitimit jo proporcional.  që disa prej këtyre veprave penale do të jenë  

risi në  Kodin e ri  Penal të Kosovës. 

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

 

 

 

Tryezë e diskutimeve:  “Veprat Penale Kundër Pasurisë dhe Ekonomisë” 
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Më 13 qershor 2012 IGJK ka mbajtur trajnimin me temë: “Mjetet provuese”.  

 

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

që të: 

 aplikojnë njohuritë e tyre lidhur me mjetet provuese me anë të të cilave gjykata ka për qël-

lim zbulimin e së vërtetës rreth çështjes në kontest; 

 zgjerojnë njohuritë e tyre lidhur me llojet e mjeteve provuese dhe të bëjnë dallimin e tyre; 

 shpjegojnë rëndësinë, fuqinë dhe efektet e mjeteve provuese. 

 zbatojnë drejtë dispozita e Ligjit për Procedurën Kontestimore lidhur me mjetet provuese 

në praktikën gjyqësore. 

 

Në këtë trajnim u shtjelluan mjetet provuese që parashihen sipas Ligjit të Procedurës Kontesti-

more. Në fokus ishin mete provuese si: këqyrja në vend, dokumentet (provat shkresore), dësh-

mitarët, ekspertët  dhe dëgjimi i palëve.  

Gjatë trajnimit u paraqiten shembuj nga praktika gjyqësore si dhe u zhvilluan debate lidhur me 

procedurën e mjeteve provuese të cilën e zhvillon gjykata. Trajnimi arriti të evitoj shumë di-

lema ligjore të cilat janë shfaqur me rastin e zbatimit të dispozitave të LPK-së në praktikë lid-

hur me mjetet provuese.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e lëmisë civile të të gjitha niveleve dhe nga të gjitha 

regjionet e Kosovës.  

 

 

 

 

 

 

 

Trajnim: “Mjetet Provuese sipas LPK-së” 
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Më 18  qershor 2012, IGJK ka realizuar sesionin trajnues nga lëmia penale me temën e lart-

shënuar.  

Objektivat mësimore të këtij trajnimi ishin që pjesëmarrësit të jenë në gjendje të:  

 të dallojnë faktet relevante juridike, faktet indicie, faktet ndihmëse, provat, mjetet provuese 

dhe veprimtarin provuese, 

 të dallojnë fazat e procedimit të provave, 

 të zbatojnë drejt dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me të provuarit – marrjen e provës, 

shqyrtimin, verifikimin e provës dhe çmuarjen e provës. 

 

Gjatë kësaj tryeze u shtjelluan çështjet që kanë të bëjnë me  provat në procedurën penale, llojet 

e tyre, provat e papranueshme dhe ekspertiza si provë në procedurën penale, dallimet në mes të 

ekspertit, ekspertimit dhe ekspertizës.  

Në tryezë u diskutuan edhe veprimet procedurale lidhur me provat me ndihmën e të cilave 

gjykata duhet të vertetojë gjendjen faktike dhe të gjejë të vërteten në procedurën penale, gjith-

një duke e mbështur vendimin gjyqësor në prova të pranueshme të cilat janë  marrë në pajtim 

me ligjin. 

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

 

 

 

 

 

 

Tryezë e diskutimeve-penale “Procedura e provave me vështrim të posaçëm në eksper-

tizë, mbështetja e aktgjykimit në një provë të vetme dhe pranueshmëria e provave”  
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Më 18 Qershor 2012, IGJK në bashkëpunim me UNICEF-in ka mbajtur një tryeze pune me 

ekspertë të lëmisë së drejtësisë për fëmijë. Qëllimi i kësaj tryeze ishte hartimi i një protokolli të 

përbashkët referues në fushën e drejtësisë për fëmijë. 

Në këtë tryezë u diskutua për natyrën dhe strukturën e protokollit, në mënyrë që në formë sa 

më koncize dhe të shkurtë të përshkruhet roli dhe detyrat e institucioneve relevante të dre-

jtësisë për fëmijës si: gjykatat, prokuroritë, shërbimi policor, shërbimi sprovues, organi i ku-

jdestarisë, organi për ndërmjetësim dhe oda e avokatëve. 

Në tryezë u përcaktua që puna e secilit institucion të përmendur të pasqyrohet në këtë protokoll 

duke u bazuar në strukturën e mëposhtme: 

 Roli: Ku duhet të vendosen të dhënat referuese sipas kompetencave profesionale që ka in-

stitucioni; 

 Dispozitat e Shërbimeve: Varësisht nga organizata/institucioni, këtu përfshihen shërbimet 

të cilat ofrohen, qoftë duke i renditur/paraqitur në detaje, apo duke i paraqitur linearisht përmes 

numrave; 

 Përgjegjësitë Kyçe: Këtu mund të hyjnë, shkëmbimi i informatave gjatë dhe pas proceseve 

të hulumtimeve, vlerësimit te rasteve veç e veç si dhe menaxhimit të tyre nga ana e insti-

tucioneve relevante, institucioni apo organizata e parë kontaktuese për rastin e caktuar, të 

drejtat dhe detyrimet e organizatave/institucioneve të ndryshme nga aspekti i fushë-

veprimtarisë se tyre të përditshme. 

 

 

 

 

 

Tryezë pune: “Drejtësia për Fëmijë” 
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Me 20 qershor 2012, IGJK  ka mbajtur trajnimin e radhës me temë “Kompensimi i Dëmit”.  

Objektivat mësimore të këtij trajnimi ishin që pjesëmarrësit pas përfundimit të tij të jenë në 

gjendje që të:  

 njohin bazën juridike të përgjegjësisë subjektive dhe objektive për shkaktimin e dëmit; 

 shpjegojnë llojet e dëmit dhe zbatojnë drejtë kriteret për vlerësimin e dëmit. 

 njohin dhe dallojnë rrethin e personave që kanë të drejtën e kompensimit të dëmit jo mate-

rial; 

 zbatojnë drejtë dispozitat  e Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve  lidhur me dëmin në 

praktikën gjyqësore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në fokus të këtij trajnimi ishin kriteret për vlerësimin e dëmit të cilat duhet ti zbatoj gjykata. 

Trajnimi u përshkua edhe me shembuj të vendimeve nga praktika gjyqësore vendore dhe e 

shteteve të huaja duke krahasuar zgjidhjet që bëjnë gjykatat e këtyre vendeve në lëndët e kom-

pensimit të dëmit. Trajnimi arriti të bartë përvoja të suksesshme në zbatimin e drejtë  të dis-

pozitave ligjore në praktikë lidhur me kompensimin e dëmit  

 

Trajnim- civile “Kompensimi i Dëmit” 
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Me 25 qershor 2012, IGJK në kuadër të Programit të Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor ka 

mbajtur trajnimin e radhës me temë: “Kontratat - përgjegjësia parakontraktuale, formimi dhe 

interpretimi i kontratave”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si rezultat i këtij trajnimi përfituesit do të jenë në gjendje që: 

 T’i zbatojnë drejtë dispozitat  e Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD)  lidhur me 

kontratat dhe përgjegjësin parakontraktuale; 

 Të dallojnë format e ndryshme të kontratave dhe procesin e lidhjes së tyre; 

 Të zbatojnë drejt rregullat e përgjithshme dhe të veçanta për  interpretimin e kontratave.  

Në këtë trajnim u shtjelluan çështjet ligjore që ndërlidhen me kontratat, e në veçanti, fokusimi 

ishte mbi detyrimet dhe përgjegjësitë parakontraktuale, si dhe problemet aktuale në fushën e 

zbatimit të këtyre kërkesave ligjore lidhur me përgjegjësin parakontraktuale në praktikë. Ishte 

me interes trajtimi i risive  ligjore që përmban LMD për këtë institut juridik. Gjithanshëm u 

shqyrtua edhe aftësia punuese e palëve, autonomia e vullnetit të tyre, format e kontratave,  ku-

shtet për lidhjen e tyre dhe rregullat për interpretimin e tyre.  

Gjatë shtjellimit të temës u paraqiten shembuj nga praktika gjyqësore vendore. Përfitues të 

këtij trajnimi ishin gjyqtarët e lëmisë civile të të gjitha niveleve dhe nga të gjitha regjionet e 

Kosovës. 

Trajnim: 

“Kontratat - përgjegjësia parakontraktuale, formimi dhe interpretimi i kontratave” 
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Nga data 06 deri më 25 qershor 2012 si pjesë e procesit të vlerësimit të nevojave për tra-

jnime, IGJK realizoi vizita në disa regjione të Kosovës.  

Gjatë këtyre vizitave u realizuan takime me kryetarë të gjykatave dhe kryeprokurorë të proku-

rorive në Prishtinë, Gjilan, Pejë, Prizreni dhe Mitrovicë, Vushtrri, Ferizaj dhe Gjakovë.  Në 

regjionin e Prishtinës vizita u realizua edhe me kryetaren e Gjykatës Ekonomike, kryetaren e 

Gjykatës së Lartë për Kundërvajtje, kryetarin dhe gjyqtarë të Gjykatës për Kundërvajtje. Në 

këto takime përveç kryetarëve dhe kryeprokurorëve kanë marrë  pjesë edhe gjyqtarë e proku-

rorë. 

Qëllimi i këtyre vizitave ishte vlerësimi i nevojave për hartimin e programit të trajnimeve të 

vazhdueshme për vitin 2013 dhe vazhdimi i koordinimit në mes të IGJK-së dhe gjykatave e 

prokurorive me qëllim të pjesëmarrjes në aktivitetet trajnuese për periudhën shtator - dhjetor 

2012.  

Pjesë e grupit që realizuan vizitat në gjykata dhe prokurori ishin; Drejtori i IGJK-së, Ud-

hëheqës të Programit të Vazhdueshëm për Arsimim Ligjorë, Trajnues Gjyqësor dhe Ekspert të 

Programit në IGJK.     

Qasja dhe plani i Prokurorit nga momenti i pranimit të kallëzimit penal 

 

 

 

 

 

Më 26 Qershor 2012 IGJK ka realizuar sesionin trajnues me temën “Qasja dhe plani i Proku-

rorit nga momenti i pranimit të kallëzimit penal”. 

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

 hartojnë plane adekuate lidhur me zbatimin e hetimeve; 

 krijojnë qasjen e duhur në raport me rastin që janë duke e trajtuar; 

 zgjerojnë njohuritë profesionale në procedurën parapenale. 

Kjo tryezë fokusohej në dhënien e informacioneve të rëndësishme lidhur me  kallëzimin penal 

si dhe të gjitha veprimet që i ndërmerr prokurori publik që nga fillimi i procedurës paraprake, e 

deri në kryerjen e hetimit. Pjesë e diskutimeve gjatë kësaj tryeze ishin edhe rastet nga praktika 

e prokurorëve dhe shkëmbimi i përvojave me qëllim të eliminimit të dilemave të cilat shfaqen 

në praktikë. 

Vizita dhe takime në gjykata dhe prokurori për vlerësim të nevojave për hartimin e Pro-

gramit të Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor për vitin 2013 
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Me 28 qershor 2012, IGJK ka mbajtur trajnimin e radhës me temë “Sigurimi i 

Kërkesëpadisë”. 

Si rezultat i këtij trajnimi përfituesit do të jenë në gjendje që të: 

 dallojnë rastet kur duhet lejuar sigurimin e kërkesëpadisë. 

 zbatojnë praktikisht sigurimin e kërkesëpadisë. 

 dallojnë afatet brenda të cilave duhet vendosur mbi kërkesën e parashtruar. 

 krahasojnë dispozitat e Ligjit të Procedurës Përmbarimore dhe Ligjit për Procedurën Kon-

testimore lidhur me institucionin e sigurimit të kërkesëpadisë. 

 

 

 

 

 

 

 

Në këtë trajnim u trajtuan risitë që përmban LPK rreth institutit të sigurimit të kërkesëpadisë 

në krahasim me zgjedhjen e më parme ligjore. Gjithanshëm u shqyrtuan edhe karakteristikat 

themelore të procedurës siguruese, krahasimi në mes të dispozitave të LPP dhe dispozitave të 

LPK lidhur me institutin e sigurimit të kërkesëpadisë, masat e përkohshme të sigurimit. 

U shtjelluan edhe raste nga praktika gjyqësore vendore duke paraqitur edhe modele të vendi-

meve gjyqësore që ishin me interes për pjesëmarrësit. Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët 

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

 

 

 

 

 

   

 

Trajnim: “Sigurimi i Kërkesëpadisë” 
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2. Aktivitetet  nga  Programi i Trajnimeve për Avancim (PTA) 

 

Më 5 qershor 2012, IGJK në kuadër të Programit të Trajnimeve për Avancim ka realizuar ciklin e 

dytë  me  radhë  nga moduli i Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale me temë:  “ Dënimet për 

bashkim të veprave penale dhe veprat penale në vazhdim”. 

Objektivë kryesore ishte që pjesëmarrësit pas përfundimit të këtij trajnimi të jenë në gjendje të: 

 Identifikojnë dënimet për bashkim të veprave penale dhe veprat penale në vazhdim; 

 Dallojnë sistemet e matjes së dënimit për veprat penale në bashkim dhe veprat penale në 

vazhdim; 

  Analizojnë drejtë kushtet dhe rrethanat me rastin e shqiptimit të këtyre dënimeve dhe 

 Njohin efektin e zbatimit të këtyre instituteve në praktikë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan në detale baza ligjore e veprës penale në vazhdim, praktika e deritan-

ishme e dënimit për veprat penale në vazhdim si dhe dënimet për veprat penale në bashkim. Të 

gjitha këto janë trajtuar sipas ligjit aktual dhe në kontestin e ndryshimeve dhe risive sipas Projekt 

Kodit Penal. 

Përfituesit e këtyre trajnimeve patën rastin që përmes katër rasteve hipotetike dhe punës në grupe të 

demonstrojnë njohuritë e tyre në hartimin e dispozitivit të një vendimi me theks të veçantë për 

veprat penale në vazhdim dhe bashkimin e dënimeve. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët nga gjitha regjionet e Kosovës.  

 

Moduli: Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale  
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Më 8 qershor 2012, IGJK në kuadër të Programit të Trajnimeve për Avancim ka realizuar ciklin e 

tretë  me  radhë  nga moduli i Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale me temë:  “ Arresti, 

ndalimi policor dhe paraburgimi, përfshirë paraburgimin në procedurë të shkurtër” 

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

 Bëjnë dallimin në mes të arrestit dhe ndalimit policor; 

 Vlerësojnë efektet e arrestimit dhe ndalimit policor në procedurën penale; 

 Kuptojnë rëndësinë e paraburgimit në raport me të drejtat dhe liritë themelore te njeriut; 

 Zbërthejnë bazat për paraburgimin dhe  

 Identifikojnë vështirësitë në aplikimin praktik të dispozitave ligjore lidhur me paraburgimin. 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan në detale baza ligjore e arrestit, ndalimit policor dhe paraburgimit, 

afatet kohore si dhe procedura lidhur me këto institute. Të gjitha këto janë trajtuar sipas ligjit ak-

tual, në kontestin e ndryshimeve dhe risive sipas Projekt Kodit Penal dhe në raport  me të drejtat e 

njeriut. 

Me rastin e trajtimit të këtyre masave u bë krahasimi i bazës ligjore me dispozitat ligjore në rajon 

dhe u dhanë sqarimet e nevojshme lidhur me dyshimin e arsyeshëm dhe dyshimin e bazuar si dhe 

shkaqet e paraburgimit.  

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

Moduli: Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale  



 

Më 14 qershor 2012, IGJK në kuadër të Programit për Profesionistët tjerë në Sistemin e 

Gjyqësisë dhe Prokurorisë ka realizuar ciklin e tretë nga moduli për bashkëpunëtorë profe-

sional i cili ka përmbajtur kryesisht procedurën paraprake dhe konfirmimin e aktakuzës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objektivë kryesore ishte që pjesëmarrësit pas përfundimit të këtij trajnimi të jenë në gjendje 

të: 

 Njohin fazat e procedurës parapenale.  

 Dallojnë parimet e procedurës penale në përgjithësi dhe 

 Kuptojnë procedurën e akuzimit dhe shqyrtimit gjyqësor. 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan në detale baza ligjore e procedurës paraprake, konfirmimi, 

parimet e procedurës penale në përgjithësi si dhe aktgjykimi. 

Gjatë pjesës së dytë të trajnimit përfituesit e këtyre trajnimeve patën rastin që përmes punës 

në grupe, të demonstrojnë njohuritë e tyre në hartimin e vendimeve gjyqësore me theks të 

veçantë për fillim të hetimeve apo hedhje të aktakuzës.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin bashkëpunëtorët profesional nga gjykatat dhe prokuroritë e 

Kosovës.  
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Trajnim për bashkëpunëtorët profesional 



 

Më 19 qershor 2012, IGJK në kuadër të Programit të Trajnimeve për Avancim ka realizuar 

ciklin e tretë nga moduli E Drejta Civile Materiale dhe Procedurale me temë:  “ Juridiksioni i 

Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme” .  

Objektivat kryesore të trajnimit ishin që pjesëmarrësit pas përfundimit të jenë në gjendje të: 

 dallojnë kompetencat e gjykatave të rregullta dhe të Dhomës së Posaçme të Gjykatës 

Supreme; 

 kuptojnë se si duhet të veprojnë gjykatat kur në procedurë paraqitet si palë ndërmarrja 

shoqërore e cila gjendet nën administrimin e Agjensionit Kosovar të Privatizimit; dhe  

 të aplikojnë drejtë dispozitat e ligjit në fuqi mbi kompetencat e Dhomës së Posaçme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në fokus të  këtij trajnimi ishte zbatimi i drejtë i dispozitave të Ligjit të ri mbi Dhomën e 

Posaçme. Gjatë trajnimit u trajtuan në detale juridiksioni i gjykatave të rregullta, juridiksioni 

i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, si dhe përmbarimi i vendimeve të Dhomës së 

Posaçme të Gjykatës Supreme. Të gjitha këto çështje u trajtuan në kontekstin e ligjit aktual 

dhe duke pasur parasysh edhe ndryshimet dhe risit sipas Ligjit për Gjykata. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët nga Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme dhe gjy-

qtarët nga Gjykatat Komunale nga gjitha regjionet e Kosovës.  

 

 

 

 

 

Faqe 15 BULETINI 

Moduli: E Drejta Civile Materiale dhe Procedurale  



 

Më 25-27 qershor 2012 IGJK në bashkëpunim me UNWOMEN realizoi një punëtori mbi 

trajnimin e avancuar të trajnuesve të IGJK-së. Punëtoria u mbajt në hotel Sharri – Prevallë. 

Si rezultat i kësaj punëtorie, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 njihen me legjislacionin vendor dhe ndërkombëtar për barazinë gjinore, dhunën në 

familje dhe të drejtat pronësore të grave, 

 zbatojnë Instrumentet ndërkombëtare për Barazinë Gjinore për  rastet në Kosovë, 

 ngritin kapacitetet e gjyqtarëve në lidhje me aplikimin e instrumenteve ndërkom-

bëtare në praktikë, 

 ngritin shkathtësitë e tyre për zhvillimin punëtorive trajnuese si dhe të mësuarit e me-

todologjisë për bartjen e këtyre njohurive dhe shkathtësive te të tjerë, 

 të hartojnë module dhe agjenda trajnuese nga lëmi i të drejtave të njeriut, barazia gji-

nore, dhuna në familje dhe çështje të pronësisë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përfitues të kësaj punëtorie ishin trajnuesit e IGJK-së (gjyqtarë, avokatë dhe profesionistë 

tjerë ligjorë). 
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Punëtori mbi Trajnimin e Avancuar të Trajnuesve  



 

Rishikimi i programit trajnues të PFAL 

 

Gjatë muajit korrik, IGJK ka filluar rishikimin e programit trajnues të PFAL. Këto ndry-

shime vijnë si rezultat i vlerësimit të nevojave të bëra nga IGJK, ligjeve të reja për sis-

temin gjyqësor e prokurorial, nevojave që dalin nga sistemi i vlerësimit të trajnimeve të 

shprehura nga vet kandidatët, rekomandimeve nga Konferenca e të Sapodiplomuarve si 

dhe nga mekanizma tjerë që përdorë IGJK. 

 

Ndryshimet e PFAL do të përqendrohen tek modulet trajnuese ku do të përfshihet 

rishikimi i moduleve aktuale dhe hartimi i moduleve të reja, kohëzgjatjes së programit 

trajnues dhe kohës për secilin modul, ridizajnimi i fazave të programit, avancimi i tra-

jnimeve praktike, metodologjisë së trajnimeve etj.  

 

Programi i ri trajnues i cili së shpejti pritet të hartohet, do të diskutohet dhe miratohet 

nga strukturat e IGJK-së si Këshilli Programor dhe Këshilli Drejtues i IGJK-së dhe do 

të filloj të zbatohet në trajnimet e gjeneratës së pestë të PFAL.  

 

Emërimi i kandidatëve të PFAL  

 

Në procesin i emërimit të gjyqtarëve gjatë muajit qershor 2012 janë përfshirë edhe disa 

kandidatë nga gjenerata e tretë dhe e katërt e PFAL.  

 

Më 08 qershor 2012, para Presidentes së Republikës dhanë betimin gjyqtarët e rinj në 

mesin e të cilëve edhe 5 gjyqtarë, kandidatë të cilët kanë diplomuar në Programin Fill-

estar për Arsimim Ligjor në IGJK. Të gjithë ish kandidatët e PFAL u emëruan në niv-

elin e Gjykatës Komunale, prej të cilëve 2 ishin kandidatë nga gjenerata e tretë, ndërsa 3 

kandidatë nga gjenerata e katërt e PFAL. 

 

Gjatë muajt maj 2012, po ashtu kanë bërë betimin edhe 8 prokurorë të rinj të cilët kanë 

diplomuar si kandidatë në Programin Fillestar. 
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3. Aktivitetet nga Programin Fillestar për Arsimim Ligjor ( PFAL) 



 

Trajnim bazik për trajnuesit e IGJK-së lidhur me 

mësimin në distancë dhe Platformën “ ILIAS” 
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Më 1 qershor 2012, IGJK organizoi trajnimin lidhur me mësimin në distancë (E-

learning) për trajnuesit e IGJK-së.   

Platforma ILIAS është krijuar dhe zhvilluar në bashkëpunim dhe mbështetje të programit 

Twinning (EU-LER/Reformimi i Sistemit të Arsimimit Ligjor-Projekt i financuar nga 

BE).  

Qëllimi i trajnimit ishte përfitimi i njohurive themelore nga ana e trajnuesve të IGJK-së 

lidhur me platformën ILIAS – mësimin në distancë dhe aplikimi i kësaj metodologjie tra-

jnuese në programet e IGJK-së. 

Objektivat kryesore të këtyre trajnimeve ishte që përfituesit pas përfundimit të tyre të 

jenë në gjendje të: 

 aplikojnë platformën ILIAS në trajnime; 

 kuptojnë rolin e sistemit elektronik ILIAS në procesin e realizimit të trajnimit; 

 kuptojnë se si bëhet qasja në platformën ILIAS; 

 mësojnë se si formohet grupi i pjesmarrësve në platformën ILIAS; 

 organizojne kurse të trajnimit përmes platformës ILIAS; 

 bëjnë aplikimin e drejtë të rregullave të komunikimit dhe konfidencës gjatë trajni-

meve përmes platformës ILIAS. 

Përfitues ishin trajnuesit e IGJK-së nga fusha penale. 

 

4. Aktivitetet tjera 



 

 

Me 5 dhe 6 qershor, në Strasburg të Frances, u mbajt konfernca me temë „Takimi i 

Institucioneve Kombetare për Trajnimin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe Odës së 

Avokatëve“. Kjo konferencë u mbështet nga Keshilli i Evropës, në kuadër të projektit „ 

2012 HELP Network“ qëllimi i të cilit është edukimi i profesionisteve ligjorë lidhur me të 

drejtat e njeriut.   

Objektivat e konferencës ishin: 

 Shkëmbimi i përvojave në mes të Institucioneve Kombëtare Trajnuese dhe Odës së 

Avokatëve lidhur me praktikat aktuale të trajnimeve për të drejtat e njeriut si dhe 

identifikimi i çështjeve të përbashkëta, dallimeve dhe interesit të përbashkët; 

 Identifikimi i nevojave urgjente për trajnimin e gjyqtarëve, prokurorëve dhe 

avokatëve nga 47 shtetet anëtare dhe zhvillimi i kurrikulës trajnusese „HELP“; 

 Kuptimi më i mirë i objektivave të programit HELP dhe si ky program mund të 

shërbejë sa më mirë në plotësimin e nevojës për trajnimin e profesionistëve ligjorë 

në punën e tyre të përditshme, në mënyrë afatgjate. 

 

Ndër temat e programit të konferencës ishin: Rëndësia e avancimit të arsimimit ligjorë për 

të drejtat e njeriut në kontekst afatgjatë për Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 

Standardet Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut dhe aplikimi i tyre nga gjykatat vendore, 

Praktikat më të mira në trajnimet për të drejtat e njeriut dhe përvoja e gjykatave ndërkom-

bëtare, Roli dhe nevoja për trajnimin-udhëzimin e gjyqtarëve të gjykatës supreme dhe ku-

shtetuese, Roli i Odës së Avokatëve në aplikimin e KEDNJ në nivel vendor dhe trajnimi i 

avokatëve lidhur me kriteret e pranueshmërisë së aplikacioneve të tyre në GJNDNJ,  Përf-

shirja e kurrikualave trajnuese në trajnimet fillestare dhe të vazhdueshme për avokat dhe 

qëndrueshmëria e programeve trajnuese.  

Instituti Gjyqësor i Kosovës në këtë konferencë u përfaqësua nga koordinatorja e programit 

Lumnije Krasniqi.  

Pjesëmarrësit e konferencës ishin përfaqësuesit e institucioneve të trajnimit për gjyqtarë 

dhe prokurorë si dhe të Odës së Avokatëve, nga 47 shtete, anëtare të Këshillit të Evropës. 

              KONFERENCA NDËRKOMBËTARE  
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Me 7 dhe 8 qershor 2012, IGJK në bashkëpunim me Programin e Binjakëzimit (EU-LER) 

ka realizuar trajnimin për trajnues lidhur me Konventën Evropiane për Liritë dhe të Drejtat 

Themelore të Njeriut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte përgatitja e Modulit për mësimëdhënje rreth të Drejtave të 

Njeriut në Kosovë.  

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

gjendje të: 

 Caktojne temat dhe nëntemat  që do të përfshihen në Modulin për Mësimëdhënje; 

 Behet përzgjedhja e  rasteve nga praktika vendore bazuar në rastet nga Gjykata Ku-

shtetuese e Kosovës; 

 Identifikohen trajnuesit dhe temat e veçanta per trajtim nga ata.. 

Gjatë këtij trajnimi trajnuesit vendor prezantuan kapitujt sipas tabelës së përmbajtjes së 

modulit dhe në bashkëpunim me trajnuesit ndërkombëtar komentuan temat dhe nenet që do 

të trajtohen në Modul duke theksuar përfshirjen e sa më shumë raste nga praktika gjy-

qësore.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin një grup i përbërë nga gjyqtarë, prokurorë dhe profesionist 

tjerë ligjorë. Trajnime të tilla do të zhvillohen edhe në disa cikle për dy muaj me radhë. 

 

        Trajnim i Trajnuesve mbi Konventën Evropiane 

për të Drejtat e Njeriut 
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Vizitë në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë-Luksemburg 

dhe në ERA-Bruksel 
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Në kuadër të aktiviteteve për zhvillimin e bashkëpunimit ndërkombëtarë dhe me qëllim të avan-

cimit të programeve trajnuese, një delegacion i IGJK-së më 13 dhe 14 qershor 2012 realizoi një 

vizitë zyrtare në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë në Luksemburg, si dhe në Bruksel në 

Akademinë për të Drejtën Evropiane (ERA) dhe Drejtorinë Gjenerale për Edukim dhe Kulturë 

në Komisionin Evropian. 

Në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë delegacioni u prit nga z. Konraed Lenaerts, Kreytar i 

Dhomës së Gjykatës, z. Marko Ilesic dhe z. Miro Prek, Gjyqtar të Gjykatës, znj. Verica Trsten-

jak, Avokat Gjeneral në Gjykatë si dhe z. J. Kuerten, Administrator Kryesor në Drejtorinë e Li-

brarisë së gjykatës. Ata e njoftuan delegacionin e IGJK-së me punën e gjykatës e veçanërisht për 

mundësitë që gjykata në të ardhmen të vendos komunikim dhe bashkëpunim edhe me IGJK-në 

me qëllim të mbështetjes me praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. Ata po 

ashtu njoftuan delegacionin me sfidat që kanë kaluar shtetet anëtare në reformën gjyqësore në 

rrugën e tyre për integrimin evropian. 

Delegacioni nga IGJK, njoftoi përfaqësuesit e gjykatës për zhvillimet në sistemin gjyqësor në 

Kosovë veçanërisht në fushën e arsimimit ligjor të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe përpjekjet e 

IGJK-së që e Drejta e BE-së (Acquis Communitaire) dhe praktika e Gjykatës Evropiane të Dre-

jtësisë të integrohet në të gjitha programet trajnuese. Më tej delegacioni i IGJK-së pati rastin që 

të përcjellë nga afër një seancë dëgjimore në Gjyaktën Evropiane të Drejtësisë dhe të vizitojë 

Librarinë e Gjykatës.  

Takimet në Bruksel filluan me takimin në Drejtorinë Gjenerale për Edukim dhe Kulturë në Ko-

misionin Evropian. Delegacioni u prit nga znj. Leonor Wiesner, Zyrtare për Politika në Pro-

gramin Jean Monnet. Ajo njoftoi delegacionin lidhur me objektivat e programit Jean Monnet, 

përgatitjet për transformimin e këtij programi, ndërsa në takim u diskutuan edhe mundësitë për 

bashkëpunim në të ardhmen të këtij programi me IGJK-në. 

 

 

 

 

 

 

 

Takimi vazhdoi në Akademinë për të Drejtën Evropiane (ERA). Aty delegacioni i IGJK-së u ta-

kua me znj. Kerstin Hotzel, udhëheqëse e zyrës së ERA në Bruksel. Gjatë këtij takimi u diskutua 

për mundësitë e mbështetjes nga ERA të programeve trajnuese dhe aktiviteteve të IGJK-së lid-

hur me të Drejtën e BE-së dhe mundësitë e bashkëpunimit në të ardhmen. 



 

 

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE  
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Me 28 dhe 29 qershor, 2012 në Budva të Malit të Zi, u mbajt konferenca me temë „Vënja e 

Kornizës për një Arsimim Ligjor të Integruar në Regjionin e Evropës Juglindore“. Në fokus të 

takimit ishte themelimi i një forumi të përbashkët të bashkëpunimit në mes të Rrjetit Regjoional 

për Trajnime Gjyqësore (RNJT) dhe Rrjetit të Falkultetit Juridik të Vendeve të Evropës 

Juglindore (SEELS).   

Objektivat e konferencës ishin: 

 Krijimi i një formumi të përbashkët të bashkëpunimit në mes të RNJT dhe SEELS për 

vendosjen e parimeve dhe mekanizmave për një edukim ligjor të integruar në Evropën 

Juglindore; 

 Identifikimi i fushave me prioritet për të bashkëpunuar dhe shkëmbimi i përvojave lidhur 

me kapacitetet e trajnimve gjyqësore; 

 Ngritja e bashkëpunimit regjional dhe shkëmbimi i informatave, përvojave dhe 

praktikave më të mira lidhur me edukimin ligjor kundër korrupsionit; 

 Avansimin e njohurive të përgjithshme dhe ekspertizës në nivel regjional në fushat 

përkatëse. 

Në konferencë u diskutua dhe u dhanë propozime konkrete të cilat janë me interes të përbashkët 

për të dy rrjetet SEELS dhe RNJT. Pjesmarrësit u dakorduan për një bashkëpunim afatmesëm në 

planin regjional sipas fushave dhe temave për të cilat palët do të pajtohen. Si rezultat i këtij 

takimi është edhe nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit ndërmejt RNJT dhe SEELS, i 

cili u nënshkrua nga kryesuesit e të dy rrjeteve.  

Instituti Gjyqësor i Kosovës në këtë konferencë u përfaqësua nga koordinatorja e programit 

Lumnije Krasniqi.  

Pjesëmarrësit e konferencës ishin përfaqësuesit e Fakulteteve Juridike dhe Qendrave të 

Trajnimit, nga shtetet e Evropës Juglindore. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vizitë pune - Shkolla e Magjistraturës e Republikës së 

Shqipërisë 
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Një delegacion i Institutit Gjyqësor të Kosovës më 29 qershor qëndroi në Shkollën e Magjistra-

turës së Republikës së Shqipërisë. Delegacioni i cili ishte në përbërje të z. Lavdim Krasniqi, Dre-

jtor i IGJK-së dhe z. Besim Morina, Udhëheqës i PFAL, u pritën nga znj. Arta Mandro, Përgjeg-

jëse e Programit të Trajnimit Vazhdues dhe z. Dashamir Kore, Përgjegjës i Programit të Tra-

jnimit Fillestar. 

Qëllimi i kësaj vizite ishte diskutimi për metodologjinë dhe teknikat e hartimit të programeve 

trajnuese, organizimi i trajnimit praktik për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë, identifikimi i 

temave për trajnime të përbashkëta, shkëmbimi i kurrikulave trajnuese dhe trajnuesve, bash-

këpunimi në fushën e publikimeve si dhe çështjet tjera me interes për të dy institucionet. 

Në takim u ngritën shumë çështje për diskutim të cilat u vlerësuan si të interesit të përbashkët 

dhe u arrit pajtueshmëria që nga të dy institucionet të punohet për identifikimin e pikave për 

bashkëpunim reciprok të mëtejmë me qëllim që në kuadër të programit të punës së këtij viti të të 

dyja institucioneve të futen propozimet e secilit prej tyre për realizim të përbashkët. 

Në fund të takimit u ra dakord që ky bashkëpunim të thellohet edhe më tej duke shkëmbyer edhe 

trajnues ekspert të fushave të ndryshme si dhe gjyqtarët e prokurorët e të dyja vendeve të marrin 

pjesë në trajnime të përbashkëta. 

 

 

 

 

 

 

 


