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1. Aktivitetet  nga Programi i Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor (PVAL) 

Trajnim: Ligji mbi Administratën 

Tatimore 

Adresa: Lagjja e Spitalit,  

Rr.“Muharrem Fejza” 

p.n. Prishtinë, Republika 

e Kosovës 

infokji@rks-gov.net 

http://igjk.rks-gov.net  

Më 3 dhe 4 dhjetor 2012, IGJK në bashkëpunim me USAID/

DELOITTE ka realizuar sesionin trajnues nga lëmia tatimeve dhe 

shkeljeve tatimore. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që pjesëmarrësit të njihen me kodin 

doganor, dallojnë se si bëhet vlerësimi doganor i mallrave dhe iden-

tifikojnë rastet e shkeljeve  doganore. 

Gjatë kësaj tryeze u shtjelluan çështjet që kanë të bëjnë me ob-

ligimin doganor që kanë personat fizik dhe personat juridik të cilit 

janë të obliguar që të paguajnë doganën për mallrat e importuara, e 

cila bëhet në bazë të metodave të përcaktuar me Kodin Doganor.  

 

Gjithashtu u trajtuan edhe çështjet lidhur me të drejtat e tatimpague-

sit, kontestet tatimore dhe procedurën e ankimit, si dhe marrëd-

hëniet në mes të ATK dhe gjykatës. Trajnimit u përshkua edhe me 

raste nga  praktika si dhe u shkëmbyen përvojat me qëllim të thell-

imit të njohurive që kanë të bëjnë me çështjet doganore. 

Përfitues të këtij  trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët nga të 

gjitha  regjionet e Kosovës.  
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Më 04 dhjetor 2012, IGJK në bashkëpunim me GIZ ka mbajtur tryezën e punës me temë 

“Procedura në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës”.  

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

 interpretojnë procedurat për paraqitjen e kërkesave pranë Gjykatës Kushtetuese dhe 

parimet-rregullat procedurale në punën e Gjykatës Kushtetuese, 

 dallojnë palët në procedurën që zhvillohet në Gjykatën Kushtetuese dhe të veçojnë karak-

teristikat e procedurave të veçanta për paraqitjen e kërkesës në Gjykatën Kushtuese. 

 aplikojnë drejtë dispozitat kushtetuese lidhur me çështje që gjykatat e rregullta mund t’i 

referohen Gjykatës Kushtetuese. 

 zbatojnë drejtë vendimet e Gjykatës Kushtetuese dhe interpretojnë saktë efektin e vendi-

meve të saja. 

     interpretojnë drejtë praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në 

Strasburg dhe reflektimet e saja në sistemin gjyqësor në Kosovë. 

Gjate këtij trajnimi u shtjelluan çështjet që kanë të bëjnë me procedurën në Gjykatën Ku-

shtetuese, nxjerrjen e vendimeve dhe efektet e tyre si dhe mënyrat e zbatimit të tyre. Gjithan-

shëm u trajtuan edhe reflektimet e praktikës gjyqësore të Strasburgut në gjyqësinë ku-

shtetuese të Republikës së Kosovës dhe gjyqësinë e rregullt.  

Me interes të veçante për pjesëmarrësit ishin sqarimet e ekspertëve lidhur me efektet e vendi-

meve të Gjykatës Kushtetuese dhe mënyrat e zbatimit të tyre.  Përfitues të këtij trajnimi ishin 

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

Trajnim: “Procedura në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës” 
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Më 03-04 dhjetor 2012, IGJK në bashkëpunim me Institutin Evropian për Administratë 

Publike/Qendra Evropiane për Gjyqtarë dhe Avokat-EIPA, e financuar nga Ministria e 

Punëve të Jashtme të Luksemburgut, realizoj seminarin dy ditor me temë: “Ndikimi i të 

Drejtës së BE në Ligjin Vendor”, e cili u organizua në kuadër të programit të bashkëpun-

imit dhe asistencës teknike nga Luksemburgu “E Drejta e BE-së dhe zbatimi i saj (II) për 

Kosovë”. 

Ky seminar kishte për qëllim avancimin e njohurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur 

ndikimin e të drejtës së BE-së, gjatë zbatimit të ligjit vendor për shtetet anëtare dhe shtetet të 

cilat pretendojnë të anëtarëson në BE-ën. 

Në këtë drejtim janë trajtuar temat si: Përcaktimi i BE-së, si entitet i veçantë juridik, duke i 

përshirë qëllimet, vlerat themeluese, kuadrin ligjor, parimet e përgjithshme, kompetencat, 

efektin e të drejtës evropiane në të drejtën vendore, rëndësia, kushtet dhe detyrimet e Mar-

rëveshjes së Stabilizim Asociimit. Pjesëmarrësit kontribuuan me diskutimin e tyre në 

elaborimin e disa rasteve nga praktika evropiane dhe shqyrtuan një rregullore lidhur me 

përafrimin dhe zbatimin e ligjit në fushën e gjyqësorit. 

Përfitues te këtij seminari ishin, gjyqtarët dhe prokurorët nga niveli komunal dhe niveli i 

qarkut. 

 

Seminar: “Ndikimi i ligjit të BE-së në ligjin vendor” 



 

BULETINI Faqe 5 

Më 05-06 dhjetor 2012, IGJK dhe Shkolla e Mag-

jistraturës në Shqipëri në bashkëpunim me Institutin 

Evropian për Administratë Publike/Qendra Evropi-

ane për Gjyqtarë dhe Avokat-EIPA, financuar nga 

Ministria e Punëve të Jashtme të Luksembur-

gut,realizoj seminarin dy ditor me temë: “Roli i 

gjyqtarit vendor në interpretimin dhe zbatimin e 

të drejtës së BE-së”.  

Ky seminar është organizuar në kuadër të programit 

të bashkëpunimit dhe asistencës teknike nga Luk-

semburgu “E Drejta e BE-së dhe zbatimi i saj (II) 

për Kosovë dhe “Asistenca teknike e bashkëpun-

imit” për Shqipëri”. 

Qëllimi i seminarit ishte fokusuar në zhvillimin e 

njohurive të gjyqtarëve mbi procedurat vendimtare 

kur gjyqtari vendor i kërkon gjyqtarit evropian ndi-

hmë në interpretimin dhe zbatimin e së drejtës së 

BE-së.  

Gjatë seminarit me interes të veçantë nga gjy-

qtarët e Kosovës dhe Shqipërisë ndër të tjera 

janë ndjekur trajtimi i temave lidhur me mjetet 

juridike, parimet kryesore, bashkëpunimi mes 

gjyqësorit vendor dhe evropian, ndikimi i 

anëtarësimit dhe të drejtës së BE-së në punën e 

përditshme të gjyqësorit, interpretimi i së drejtës 

së BE-së nga ana e Gjykatës së Drejtësisë së BE-

së. 

Nga pjesëmarrësit janë debatuar situatat e dy 

vendeve duke e përshkruar procedurën se si 

mund të kërkohet ndihmë me rastin e interpre-

timit dhe zbatimit të drejtës së BE-së në sistemin 

gjyqësor vendor si dhe, janë diskutuar raste nga 

praktika gjyqësore e të drejtës së BE-së. 

Përfitues te këtij seminari ishin gjyqtarët e vendit 

tonë nga të gjitha nivelet si dhe gjyqtarë të 

gjykatave të Rretheve të Republikës së 

Shqipërisë. 

 

 

Seminar: “Roli i gjyqtarit vendor në interpretimin dhe 

zbatimin e të drejtës së BE-së“ 
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Më 4, 6 dhe 7 nëntor 2012, IGJK në bashkëpunim UNICEF-in ka organizuar tryeza  

diskutimesh në regjionin e Gjilanit, Prizrenit dhe Pejës me përfaqësuesit e institucioneve të 

drejtësisë për fëmijë në nivel regjional. 

Tryezat kishin për qëllim diskutimin e problemeve dhe sfidave në drejtësinë për fëmijë në 

nivel regjional. 

Përfaqësuesit e gjykatave dhe prokurorive në këto regjione theksuan mungesën e institucion-

eve adekuate ku do të mund të dërgoheshin të miturit pasi t’i shqiptohej masa ashtu siç i 

parasheh Kodi i Drejtësisë për Fëmijë. Një problem tjetër ishte edhe numri  i vogël i gjyqtarëve 

dhe prokurorëve për të mitur në këto regjione.  

 

Prokurorët shprehen shqetësimin e tyre për rastet kur kanë të bëjnë me delinkuentët nën 

moshën 14 vjeçare, sipas nenit 41 të KDM, dhe nuk marrin asnjë raport nga Organi i Kujde-

starisë për veprimet e ndërmarra nga ana e tyre. Ndodh shpesh që fëmija të paraqitet përsëri në 

prokurori. Zbatimi i nenit 54 të KDM-së, në praktikë, është një prej shqetësimeve të pjesëmar-

rësve ngase rastet me të mitur dërgohen vetëm në qytetet kryesore të vendit dhe jo në secilën 

gjykatë komunale.  

 

Po ashtu u potencua nevoja e trajnimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të sapoemëruar  për të 

mitur si dhe trajnimi i policisë ngase ka raste të shpeshta të shkeljeve nga ana e tyre. U disku-

tua edhe për nevojën e profilizimit të Shërbimit Sprovues dhe Ndërmjetësve.   

Pjesëmarrës në këto tryeza ishin gjyqtarët e gjykatave komunale dhe të qarkut, prokurorët ko-

munal dhe të qarkut, drejtorët regjional të shërbimit sprovues, përfaqësues të qendrës për pune 

sociale, përfaqësues të departamentit komunal të arsimit, përfaqësues policisë së Kosovës. 

 

 

 

 

 

 

Tryeza diskutimesh: “Koordinimi i Institucioneve në nivel lokal në fushën e Drejtësisë 

për Fëmijë” 
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Më 11 dhjetor 2012, IGJK  ka mbajtur trajnimin me temë “E Drejta Ndërtimit”.  

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

 

 zbërthejnë konceptin e të drejtës së ndërtimit si e drejtë sendore dhe e ndarë nga të drejtat 

tjera, në veçanti e veçuar nga e drejta e pronësisë në tokë, 

 interpretojnë se si duhet të krijohet një e drejtë ndërtimi, 

 njohin konceptet themelore të së drejtës së ndërtimit dhe standardet e praktikat më të mira 

të Bashkimit Evropian, 

 njohin përmbajtjen dhe shuarjen e një të drejte ndërtimi, 

 zbatojnë drejtë dispozitat ligjore në fuqi lidhur me të drejtën e ndërtimit në praktik.  

 evitojnë paqartësitë lidhur me përcaktimin e përmbajtjes së të drejtës së ndërtimit sipas lig-

jit në fuqi, si dhe vështirësitë që hasen në praktikë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjate këtij trajnimi u shtjelluan gjithanshëm çështjet që kanë të bëjnë me përmbajtjen, rëndës-

inë, natyrën juridike dhe bazën ligjore për të drejtën e ndërtimit. Në tryezë u trajtuan gjithan-

shëm  edhe aspekte të zbatimit të legjislacionit në praktik dhe raste nga praktika gjyqësore. 

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

regjionet e Kosovës. 

 

 

 

Trajnim: “E Drejta Ndërtimit” 
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Më 12 dhe 13 dhjetor  2012, IGJK ka realizuar një seminar dy ditor lidhur me “Projekt Kodin 

e Procedurës Penale”. 

 

Qëllimi i këtij seminari ishte që pjesëmarrësit të njihen me risitë e Kodi të Procedurës Penale, 

përkatësisht me plotësimet dhe ndryshimet e përgjithshme si dhe krahasimi i dispozitave të ko-

dit aktual të procedurës penale dhe  projekt kodit të ri. 

Gjatë seminarit u trajtuan çështjet lidhur me kompetencën e gjykatës, fillimin dhe kohëzgjatjen 

e hetimeve, ngritjen e aktakuzës dhe shqyrtimin fillestar të aktakuzës. Po ashtu  u trajtuan edhe 

ndryshimet që kanë të bëjnë me rolin e kryetarit të trupit gjykues, gjyqtarit të vetëm dhe përbër-

jen e trupit gjykues si dhe ndryshimet rreth shqyrtimit gjyqësor,  shpalljes së aktgjykimit dhe 

mjetet e rregullta e të jashtëzakonshme juridike.    

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

 

Tryezë e diskutimeve: Projekt Kodi i Procedurës Penale 

Më 14 dhjetor 2012, IGJK ka realizuar një trajnim nga moduli për krime lufte i cili është hartuar 

për të mbështetur kapacitetet profesionale të gjyqtarëve, prokurorëve dhe profesionistëve të tjerë 

që shqyrtojnë raste nga kjo fushë.. 

Temat e trajtuara në këtë trajnim ishin: gjenocidi,  krimet e luftës si shkelje e rëndë e ligjeve dhe 

zakoneve që zbatohen në konfliktet e armatosura që nuk janë të karakterit ndërkombëtar, depër-

timi i popullatës në territorin e okupuar brenda apo jashtë territorit të okupuar nga ana e okupa-

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

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

Trajnimin e përshkoi analizimi dhe dhënia e ideve praktike të cilat u shoqëruan me shembuj 

praktik, me qëllim të eliminimit të vështirësive të cilat mund hasen në praktikë,  

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

 

 

 

Trajnim: Moduli -  Krimet e Luftës 
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Më 15 dhe 22 dhjetor 2012, IGJK në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane në Prishtinë, De-

partamentin e Drejtësisë/Zyrën Tejoqeanike për Zhvillim, Ndihmë dhe Trajnim të Prokurorëve 

(OPDAT), realizoi dy seminare regjionale (Mitrovicë dhe Pejë), ku u diskutua për ndryshimet 

dhe plotësimet e Kodit Penal të Republikës së Kosovës.  

Gjatë këtyre trajnimeve u prezantuan plotësimet dhe ndryshimet e përfshira në kodin e ri penal 

sipas kapitujve dhe instituteve të reja, të përfshira si në pjesën e përgjithshme dhe të veçantë. Me 

këtë rast u diskutua edhe për kapitullin tre dhe shtatë të KPK-së që kanë të bëjnë me dënimet dhe 

konfiskimin. Gjithashtu, u prezantuan edhe dallimet kryesore të kodit të mëparshëm penal dhe 

atij aktual, si dhe mënyra e interpretimit dhe zbatimit të disa prej dispozitave të reja ligjore në 

praktikën gjyqësore. 

Përfitues te këtij trajnimi ishin gjyqtarët, prokurorët, avokatët dhe zyrtarët policorë nga regjioni i 

Mitrovicës dhe Pejës. 

 

 

Seminar: Kodi Penal i Republikës së Kosovës - Plotësimet dhe ndryshimet 

Më 17 dhjetor 2012, IGJK në bashkëpunim me GIZ, ka mbajtur tryezën e punës me  

temë “Procedura në Konfliktin Administrativ”.  

Gjatë këtij trajnimi u shtjelluan çështjet që kanë të bëjnë me procedurën administrative, proce-

durën sipas padisë në konfliktin administrativ (seanca e hapur), praktikën gjyqësore kosovare lid-

hur me seancën e hapur dhe atë në kontekstin e praktikës gjyqësore të Gjykatës për të Drejtat e 

Njeriut (Strasburg) dhe Gjykatës Evropiane të Drejtësisë (Luxemburg). Po ashtu u trajtua edhe jo 

harmonia mes dispozitave të Ligjit për Gjykatat dhe Ligjit për Konfliktet Administrative lidhur 

me kompetencën e gjykatave. Kjo tryezë u shoqërua edhe me ndarjen e pjesëmarrësve në grupe 

punese dhe debat interaktiv.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e caktuar në departamentet administrative (Gjykatën 

Themelore në Prishtinë dhe Gjykatën e Apelit) e si dhe gjyqtarët tjerë nga të gjitha nivelet dhe 

regjionet e Kosovës. 

 

Trajnim: “E Drejta Administrative” 
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Më 20 dhjetor  2012, në IGJK ka realizuar sesionin trajnues me temën e cekur si më lartë. 

Gjate këtij seminari u diskutua për nivelin e bashkëpunimit të Departamentit të Mjekësisë Lig-

jore me gjykatën, prokurorinë dhe policinë, rëndësia e psikiatrisë mjeko-ligjore në sistemin e 

drejtësisë, sistemet mjeko-ligjore dhe Forenzikës në botë.  gjithashtu, u analizuan çështje të 

tjera për sa i përket trajtimit të lëndëve në praktikë me tematikë mjeko-ligjore dhe mundësitë 

për procedimin dhe zgjidhjen e tyre në mënyrë sa më efikase dhe profesionale.   

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët nga të gjitha regjionet e Kosovës si dhe zyrtarë nga  

Departamenti i Mjekësisë Ligjore i Ministrisë së Drejtësisë.  

 

 

 

Seminar: Bashkëpunimi i organeve të drejtësisë me Departamentin e Mjekësisë Ligjore 
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Më 3 dhjetor 2012, IGJK në bashkëpunim me UNDP në kuadër të Programit të Trajnimeve 

për Avancim ka realizuar ciklin e tetë me  radhë dhe të fundit për këtë vit  nga moduli i Kodit 

Penal dhe Kodit të Procedurës Penale me temë:  “ Gjykimi i drejtë dhe parimi i të vërtetës 

materiale në procedurat gjyqësore” 

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

 Identifikojnë  parimet themelore të gjykimit të drejtë, dhe  

 kuptojnë konceptin e gjykimit të drejtë në kontestin e legjislacionit vendor dhe legjislacio-

nit ndërkombëtar. 

Gjatë këtij trajnimi është analizuar baza ligjore duke filluar nga legjislacioni vendor ashtu edhe 

ai ndërkombëtar i cili në fokus ka mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut edhe në rastet kur 

qytetari bie ndesh me ligjin. Me rastin e trajtimit të kësaj materie janë vënë në pah parimet që 

duhet respektuar për gjykimin e drejtë dhe sfidat për gjyqësinë bashkëkohore.  

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

 

 

Moduli: Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale  

 

2. Aktivitetet  nga  Programi i Trajnimeve për Avancim (PTA) 
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Konferenca Vjetore e Drejtësisë për Fëmijë 

3. Aktivitetet tjera 

Më 19 Dhjetor 2012, IGJK në bashkëpunim UNICEF, ka organizuar Konferencën Vjetore të 

Drejtësisë për Fëmijë. 

Konferenca kishte për qëllim prezantimin e aktiviteteve në fushën e Drejtësisë për Fëmijë të 

zhvilluara gjatë vitit 2012, diskutimin e problemeve dhe sfidave praktike si dhe prezantimin e 

ideve për zgjedhjen dhe tejkalimin e tyre. 

Në këtë konferencë u prezantua edhe Protokolli i Përbashkët Referues Për Institucionet e Dre-

jtësisë për Fëmijë. Lidhur me këtë protokoll mbizotëroj mendimi se ai është një e arritur mjaft 

e madhe dhe se qëllimi i tij do t’i kontribuojë krijimit të praktikave unike dhe zbatimit të drejtë 

të strukturës ligjore vendore dhe ndërkombëtare në këtë lëmi. 

Gjatë konferencës u theksuan sfidat dhe problemet kryesore si dhe u dhanë ide të ndryshme për 

tejkalimin e tyre, ndërsa si e arritur mjaft pozitive u vlerësua edhe fakti i caktimit të gjyqtarëve 

dhe prokurorëve të cilët do të shqyrtojnë të gjitha rastet penale ku përfshihen të miturit.   

Pjesëmarrës në këtë konferencë ishin; kryesuesi i KGJK-së dhe Kryeprokurori i Shtetit, gjy-

qtarë, prokurorë, përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, Zyrës së BE-së në Prishtinë, UNICEF

-it, Shërbimit Sprovues, Qendrave për Pune Sociale,  si dhe Policia e Kosovës. 
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Takim  i Rrjetit të Këshillit të Evropës për Institucionet Kombëtare të trajnimit të gjy-

qtarëve dhe prokurorëve (Rrjeti i Lisbonës) 

Më 13 dhe 14 dhjetor 2012 në Paris-Francë, u mbajt takimi i 12 plenar i Rrjetit të Institucion-

eve kombëtare të trajnimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve i njohur si Rrjeti i Lisbonës. Ky rrjet 

është pjesë e Këshillit të Evropës, i themeluar ne vitin 1995 si pjesë e programeve për bash-

këpunim të institucioneve për trajnim gjyqësor në Evropë, me qëllim të shkëmbimit dhe 

mbështetjes reciproke për zhvillimin e trajnimit gjyqësor në shtetet Evropiane. 

Ky takim kishte për objektivë; promovimin e Udhëzimeve të Komitetit të Ministrave të Këshil-

lit të Evropës lidhur me drejtësinë për të mitur, mundësinë e përfshirjes së këtyre mekanizmave 

si pjesë e planprogrameve trajnuese për gjyqtarët dhe prokurorët në kuadër të institucioneve 

trajnuese dhe zbatimin efektiv të këtyre udhëzimeve. Ky takim gjithashtu ishte një mundësi që 

pjesëmarrësit të njihen me programin e ri dhe materialet trajnuese për drejtësinë për të mitur të 

zhvilluara nga Programi HELP i Këshillit të Evropës. 

Në takim morën pjesë rreth 50 pjesëmarrës nga vende të ndryshme Evropiane (drejtor të insti-

tucioneve trajnuese dhe ekspertë nga lëmia e drejtësisë për të mitur si dhe përfaqësues nga 

Këshilli i Evropës).  

Instituti Gjyqësor i Kosovës mori pjesë në cilësi të vëzhguesit (sepse Kosova ende nuk është 

shtet anëtar i Këshillit të Evropës), i përfaqësuar nga Drejtori i IGJK-së, z Lavdim Krasniqi. 

Në kuadër të projektit “Përtëritja e Drejtësisë”, më 17 dhjetor 2012, në organizim të Qendrës 

për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtarë (CILC), në Hagë – Holandë, është mbajtur një takim i 

ekspertëve të angazhuar në trajnimin e profesionistëve ligjor. 

Ndër temat të cilat janë diskutuar në këtë takim ishin; koncepti i mënyrave dhe mekanizmave 

për trajnim të gjyqtarëve, prokurorëve, kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë dhe profesion-

istë të tjerë ligjorë (qëllimi, struktura dhe elementet kryesore) si dhe Planifikimi Strategjik dhe 

zhvillimi i Planprogrameve Trajnuese për këto kategori. 

Me ftesë të CILC, në këtë takim mori pjesë Drejtori i Institutit Gjyqësor të Kosovës, z. Lavdim 

Krasniqi. Ky aktivitet për IGJK-në shënon edhe një njohje të vlerave në aplikim të standardeve 

të nivelit ndërkombëtarë në fushën e trajnimit gjyqësor.  

Takim  i ekspertëve në fushën e trajnimit të profesionistëve ligjor 
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.Më 20-22 dhjetor 2012, IGJK realizoi një punëtori me stafin e IGJK-së lidhur me zbatimin e 

programit të punës për vitin 2013.  

Qëllimi i kësaj punëtorie ishte përgatitja e  agjendave dhe kalendarit të trajnimeve për vitin 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puna në këtë punëtori u zhvillua në grupe varësisht nga lëmia, dhe me këtë rast u hartuan agjen-

dat nga lëmia civile, penale, administrative, kushtetuese, ekonomike, kundërvajtëse si dhe të 

trajnimeve të specializuara. Po ashtu në këtë punëtori u hartua edhe kalendari i trajnimeve për 

tërë vitin 2013, si dhe u finalizua kalendari i trajnimeve për tremujorin e parë. 

Pjesëmarrës të kësaj punëtorie ishin stafi i IGJK-së. 

 

Punëtori e stafit të IGJK-së  

Programi për praktikant-studentë të Fakultetit Juridik të Universitetit të 

Prishtinës  

Në kuadër të bashkëpunimit të IGJK-së me Fakultetin Juridik të UP-së në zbatim të programit 

për praktikantë, me 18 dhjetor 2012 përfunduan praktikën pesë studentë praktikantë. 

Në mbështetje të zbatimit të projektit IPA 2010, i cili mbështetë IGJK-në në krijimin e ku-

shteve për qasje më të mirë në dokumente ligjore, janë përfshirë dy praktikantë të cilët janë an-

gazhuar për katalogimin e librave në bibliotekën e IGJK-së. Gjatë periudhës gjashtë mujore ata 

kanë bërë regjistrimin, etiketimin, identifikimin e fjalëve kyçe dhe vendosjen e numrit të inven-

tarit për të gjitha librat, gazetat zyrtare, periodikët e ndryshëm, CD-të dhe DVD-it me materiale 

trajnuese të cilat u  regjistruan në bibliotekën e IGJK-së.  

 

Tre praktikantë tjerë ofruan mbështetje administrative për Programin Fillestar për Arsimim 

Ligjor (PFAL) dhe Programin e Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor.  

Në fund të periudhës praktike, Drejtori i IGJK-së u shpërndau certifikatë për përfundimin me 

sukses të programit të praktikës në IGJK. 


