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Tryezë pune me Trajnues: Programi i IGJK-së 

Instituti Gjyqësor i Kosovës ( IGJK ), më 

11 janar 2011, organizoi  dy tryeza pune 

me ekspertët nga lëmia civile dhe penale  

me temë ”Angazhimi dhe caktimi i 

ekspertëve në aktivitetet trajnuese në 

funksion të realizimit të Programit të 

Vazhdueshëm të IGJK-së për vitin 2011”. 

Qëllimi i kësaj tryeze  ishte  angazhimi 

dhe  propozimi i ekspertëve për aktivitetet 

trajnuese që do të mbahen nga IGJK, në 

lëmin civile dhe penale për vitin 2011. 

Gjithashtu në fokus ishin edhe aspektet e 

ndryshme organizative me të cilat po 

ballafaqohet IGJK dhe ekspertët në 

përgatitjet e tyre për trajnime. Pjesëmarrës 

të kësaj tryeze pune ishin trajnues 

 IGJK-së   (gjyqtarë me përvojë, avokatë, 

dhe profesor të Fakultetit Juridik), të cilët 

zbatojnë trajnimet e programit të 

vazhdueshëm për arsimim ligjor.  
 

Aktivitetet  nga Programi i Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor 

(PVAL) 

Më 05, 06 dhe 07 janar 2011, Instituti 

Gjyqësor i Kosovës (IGJK)  në 

bashkëpunim me Programin e 

Binjakëzimit organizoi trajnimin e  

radhës për trajnues me temë     

 “Çështjet e Përgjithshme të së Drejtës 

së BE-së”. Qëllimi i këtij trajnimi ishte 

diskutimi lidhur me Organet e BE-së, 

Bashkimin Evropian, Këshillin e 

Evropës; Gjykatën Evropiane të 

Drejtësisë, Gjykatën Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut, Burimet e të Drejtës 

së BE-së dhe të Drejtës Vendore si dhe 

ndikimet e ndryshme të rregulloreve 

dhe direktivave evropiane në ligjin 

vendor.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin 

gjyqtarë, prokurorë dhe avokat të cilët 

po përgatiten që të jenë trajnues për të 

Drejtën e BE-së.       
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Më 17, 18 dhe 19 janar 2011, Instituti 

Gjyqësor i Kosovës (IGJK)  në bashkëpunim 

me Programin e Binjakëzimit organizoi 

trajnimin e radhës për trajnues me temë 

“Gjykata Evropiane e Drejtësisë”.  

 

Fokusi kryesor i këtij trajnimi ishte në 

juridiksionin e Gjykatës së Përgjithshme, 

Tribunalit për Shërbyesit Civil dhe Gjykatës së 

Drejtësisë.  

 

Gjithashtu janë trajtuar në detale llojet e 

ndryshme të procedurave që zhvillohen  

në GJED dhe metodat e interpretimit të së drejtës së 

BE-së.  

 

Qëllimi kryesor i këtij seminari ishte që të ofrojë tek 

pjesëmarrësit njohuri të thelluara për Gjykatën 

Evropiane të Drejtësisë.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë, prokurorë 

dhe avokat të cilët po përgatiten që të jenë trajnues 

për të Drejtën e BE-së. 

Program Trajnimi për Trajnues Gjykata Evropiane e Drejtësisë IGJK + Twining 

Më 12 deri më 14 Janar 2011, IGJK në 

bashkëpunim me Departamentin e Drejtësisë së 

SHBA-ve, OPDAT, dhe Institutin Kombëtar të 

Avokimit gjatë Gjykimit (NITA) nga SHBA-të, 

ka realizuar një tryezë pune tre ditore me temën 

“Ndërtimi i Shkathtësive të Përfaqësimit 

gjatë Gjykimit”.  

 

Çështjet të cilat u trajtuan në këtë sesion 

kryesisht kishin të bënin me teknikat e marrjes 

në pyetje të drejtpërdrejtë, të tërthortë, vënien 

Dhe rimarrjen në pyetje të pandehurve, dëshmitarëve, 

ekspertëve, si dhe teknikat e paraqitjes së fjalës 

hyrëse dhe argumentimit përfundimtar, si nga ana e 

prokurorit ashtu edhe nga ana e avokatit mbrojtës.  

 

Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësve ju mundësua që 

përmes punës në grupe të demonstrojnë shkathtësitë 

e tyre të përfaqësimit gjatë gjykimit, duke punuar 

rreth një rasti praktik dhe duke përdorur teknikat e 

prezantuara nga trajnuesit për këtë trajnim.  

 

Gjithashtu, të gjitha prezantimet e pjesëmarrësve janë 

incizuar, me qëllim të marrjes së sugjerimeve dhe 

udhëzimeve për paraqitjen e tyre si dhe në fund u 

janë shpërndarë çertifikatat për përfundimin me 

sukses të trajnimit. 

 

Me këtë rast këshilltarja ligjore e Ambasadës 

Amerikane në Kosovë, znj. Kimberly Moore 

shprehu, kënaqësi të veçantë për përgatitjen 

profesionale dhe avancimin e vazhdueshëm të stafit 

trajnues sipas programit NITA-s dhe njëkohësisht e 

vlerësoj lartë kontributin e trajnuesve të IGJK-së në 

organizimin dhe realizimin me sukses të trajnimit.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin, gjyqtarët dhe 

prokurorët nga regjioni i Prizrenit dhe i Pejës duke i 

përfshirë nga të gjitha nivelet.  

Tryezë pune: Ndërtimi i Shkathtësive të Përfaqësimit gjatë Gjykimit IGJK+US DOJ 
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Tryezë diskutimesh civile Procedura e Adoptimit të fëmijëve  

IGJK më 31 janar 2010, organizoi tryezën e 

diskutimeve me temë “Procedura e Adoptimit 

të Fëmijëve”.  

 

Vëmendja në këtë tryezë u përqendrua në 

shpjegimin e rolit të gjykatës në procedurën e 

adoptimit të fëmijëve dhe bashkëpunimit të 

saj me Departamentin për Mirëqenie Sociale 

dhe Qendrat për Punë Sociale.  

 
Rëndësia e këtij trajnimi konsiston në atë se 
gjyqtarët pas përfundimit të tij do të jenë në 
gjendje: 
 

Të unifikojnë praktikën heterogjene 

gjyqësore që zbatohet nëpër gjykata të 

regjioneve të ndryshme në Kosovë, 

 

Të zbatojnë drejtë dispozitat e Ligjit për 

Familjen i Kosovës lidhur me procedurën e 

adoptimit të fëmijëve, 

 

Të zbatojnë konventat ndërkombëtare 

(veçmas Konventën e Hagës e miratuar me 29 

maj 1993 ) lidhur me adoptimin, 
 

Të shpjegojnë procedurën në rastet kur lidhet 

adoptimi me element te huaj, 

 

Të zbatojnë drejtë procedurën e adoptimit 

duke bashkëpunuar me të gjithë subjektet 

kompetentë sipas LFK, 

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarë, 

bashkëpunëtorë profesional, zyrtarë nga Ministria 

e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe ekspert nga 

UNDP.  
 

Tryezë pune - për Zhvillimin Avancuar të TIT IGJK +UNIFEM 

Më 21, 22, 23 janar 2011, IGJK në 

bashkëpunim me Entitetin e Kombeve të 

Bashkuara për Barazi Gjinore dhe Fuqizim të 

Grave “UN WOMEN” realizoj një program 

trajnimi tre ditor për trajnues të IGJK-së.  

 

Temë e këtij programi trajnues ishin: 

Standardet Ndërkombëtare dhe Vendore për 

Barazinë Gjinore në Kosovë dhe Përmirësimi 

i Shkathtësive Trajnuese- faza e II-të.  

 

Gjatë tryezës u trajtuan tema të rëndësishme 

në kuadër të dhunës në familje sipas 

Konventave Ndërkombëtare të të Drejtave të 

Njeriut dhe Ligjit të Kosovës,  

 si dhe u shqyrtuan raste nga praktika gjyqësore e 

Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

 

Ndërsa, përmes prezantimeve të pjesëmarrësve u 

prezantuan shkathtësitë efektive, metodat 

interaktive të mësuarit dhe luajtja e roleve të 

ndjeshme të përfituara gjatë trajnimit të cilat u 

shoqëruan edhe me video incizime. 

 

Pjesëmarrës të këtij trajnimi ishin gjyqtarë nga të 

gjitha nivelet e sistemit gjyqësor, një trajnues 

gjyqësor i IGJK-së dhe një avokat, të cilët u 

certifikuan si trajnues të IGJK-së, për të drejtat 

njerëzore të grave dhe të barazisë gjinore.  
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 të Kosovës, që nga fillimi i hetimeve  gjerë në 

përfundimin e një procesi gjyqësor. 

Më 25 janar 2011, IGJK ka realizuar një sesion 

trajnues nga lëmia penale ku përfitues ishin gjy-

qtarë dhe prokurorë nga të gjitha regjionet e Kos-

ovës. ` 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte diskutimi i 

autorizimeve të prokurorit dhe roli i tij në 

procedurën penale, ndërsa disa nga objektivat e 

këtij trajnimi ishin që pjesëmarrësit të janë 

gjendjeje: 

të përkufizojnë  rolin e prokurorit në pro-

cedurën penale; 

të zhvillojnë aftësitë rreth kompetencave 

të cilat i gëzon prokurori;  

 

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi patën mundësi që të  

përfitojnë  praktikat  më funksionale  që i zbaton 

prokurori me rastin e ndjekjes së kryesve të 

veprave penale sipas Kodit të Procedurës Penale 

Tryezë diskutimesh penale Autorizimet e Prokurorit të Shtetit 

Tryeze Pune: Zhvillimi i Shkathtësive Themelore të Trajnuesve  

Instituti Gjyqësorë i Kosovës në mbështetje 

financiare prej UNDP, nga data 28 deri me 30 

janar 2011, realizoj një tryezë pune tre ditore 

për zhvillimin e shkathtësive themelore të 

trajnuesve  të IGJK-së.  

Objektivi i përgjithshme i kësaj tryeze 

fokusohej në zhvillimin dhe përmirësimin e   

njohurive te pjesëmarrësve lidhur me teknikat e 

trajnimit, të hartuarit e objektivave të 

mësimdhënies në mënyre efektive, në 

organizimin e  përmbajtjes të programit, si të 

sigurojnë këshilla të mira për shkathtësitë e 

prezantimit. 

 

Ndërkaq, temë kryesore e këtij trajnimi ishte 

metodologjia dhe teknikat prezantuese, 

përgjegjësia e trajnuesit gjatë procesit të 

mësimdhënies për të rriturit, të shkruarit në 

mënyrë efektive të objektivave mësimore, se si 

të ndërtohet struktura e përmbajtjes dhe 

organizimit e trajnimit të suksesshëm, si dhe u 

demonstruan në mënyrë efektive metodat 

interaktive të mësimdhënies. 

 

 Ky trajnim u përcjellë nga një numër i lartë i 

trajnuesve të IGJK-se, dhe në fund  iu ndanë 

çertifikatat për përfundimin me sukses të 

trajnimit për trajnues-niveli bazik. 
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Me dt. 20 dhe 21 janar 2011, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës në kuadër të Programit të Trajnimeve 

për Avancim realizoi sesionet trajnuese me temë: 

Konventa Evropiane për Liritë Themelore dhe të 

Drejtat e Njeriut. 

 

Objektivë kryesore ishte që përfituesit nga ky 

trajnim të jenë në gjendje të kuptojnë rëndësinë  e 

Konventës Evropiane si mekanizëm për 

balancimin e standardeve ligjore sa i përket lirive 

dhe të drejtave të njeriut dhe efekti i vendimeve të 

marra për shtetet që janë anëtare të Këshillit të 

Evropës dhe ratifikuese të Konventës  

 

Çështjet të cilat janë përfshirë gjatë trajnimit 

ishin: Këshilli i Evropës dhe Konventa për të 

Drejtat e Njeriut,  Gjykata Evropiane e të 

Drejtave të Njeriut dhe Procedura para Gjykatës, 

Kushtet e pranueshmërisë para Gjykatës 

Evropiane dhe procedurat tjera si dhe Derogimi 

në kohë lufte sipas KEDNJ-së. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive mbi 

funksionimin e këshillit të Evropës dhe dhe 

institucioneve të saj. 

 

Përfitues ishin gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit të 

qarkut dhe nivelit komunal nga gjitha gjykatat dhe 

prokuroritë e Kosovës.  

Programi i Trajnimeve për Avancim: - Konventa Evropiane për Liritë Themelore dhe të Drejtat e Njeriut 

 

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

Programi i Trajnimeve për Avancim- Moduli 10 -  Menaxhimi i rasteve 

Më 27 dhe 28 janar 2011, IGJK në bashkëpunim 

me NCSC, Programi për Mbështetje të Drejtësisë 

në Kosovë i USAID, në kuadër të Programit të 

Trajnimeve për Avancim ka realizuar sesionet e 

radhës me temë “Menaxhimi i Rasteve”. 

 

Objektivë kryesore e këtij trajnimi ishte që 

përfituesit pas këtij trajnimi të përcjellin lëndët 

duke përdorur të dhënat e pikave kontrolluese, të 

zbatojnë parimet e kontrollit të hershëm dhe të 

vazhdueshëm të gjykatës në menaxhimin e 

lëndëve për të dhënë vendime të menjëhershme 

dhe të drejta. 

 Çështjet të cilat janë përfshirë gjatë këtyre 

sesioneve trajnuese ishin: parimet udhëzuese të 

menaxhimit të lëndëve, teknikat themelore, masat 

 e performancës së gjykatës në përmisimin e cilësisë së 

drejtësisë dhe elementet e suksesshme të menaxhimit 

të lëndëve. 

 

Gjithashtu në fokus ishin edhe sfidat dhe vështirësitë, 

burimet e vonesave dhe mundësitë që gjykatat e 

Kosovës i kanë në dispozicion për menaxhimin e 

lëndëve.  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive mbi 

këto teknika dhe strategji për të arritur zbatim efektiv 

të vendimeve gjyqësore të drejta dhe në kohë të 

arsyeshme. 

 

Këto sesione trajnuese i kanë vijuar gjyqtarët dhe 

prokurorët kryesisht të nivelit komunal si dhe gjyqtarë 

nga Gjykatat për Kundërvajtje të Kosovës.  
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                 Programi Themelor për Zyrtarët e Rinj Përmbarues 

Me datë 25 janar 2011, Instituti Gjyqësor i Kosovës 

në bashkëpunim me projektin e SEAD-it, Programi 

Për Sistemin e Përmbarimit të Marrëveshjeve dhe 

Vendimeve në Kosovë i misionit të USAID-it, ka 

bërë promovimin e Programit për Zyrtarët e Rinj 

Përmbarimor, të cilët këtë vit pas përfundimit të 

trajnimeve për një periudhë kohore prej 4 javëve do 

të sistemohen nëpër gjykata. 

 

Me rastin e promovimit të këtij programi ishin të 

pranishëm Drejtori i Instituti Gjyqësor të Kosovës 

z. Lavdim Krasniqi, përfaqësues nga USAID-i z. 

David Greer, drejtor i Programit SEAD, znj. 

Jennifer Ober, Këshilltare për sundim të Ligjit  si 

dhe nga instancat më të larta të sistemit Gjyqësor në 

Kosovë z. Fejzullah Hasani, kryetar i Gjykatës 

Supreme të Kosovës si dhe z. Enver Peci, kryesues 

i Këshillit Gjyqësor të Kosovës. 

Këtë program trajnues do të vijojnë 30 kandidatë të 

cilët e kanë kaluar procesin e punësimit nga 

Këshilli Gjyqësor prej të cilëve 10 do të sistemohen 

në Gjykatën Komunale në Prishtinë, 5 në gjykatën 

Komunale në Ferizaj, 5 në Gjykatën Komunale në 

Prizren, 5 në Gjykatën Komunale në Pejë dhe 5 në 

Gjykatën Komunale në Gjakovë.  

 

Trajnimi ofrohet nga një grup prej dy trajnues të 

cilët kanë kompetencë profesionale dhe përvojë të 

gjatë në këtë lëmi, z. Isa Shala tani kryetar i 

Gjykatës Komunale në Skënderaj dhe z.  Shasivar 

Hoti tani U.D. administrator në Gjykatën Komunale 

në Lipjan. 

 

Qëllimi i këtij programi është përgatitja dhe 

aftësimi i kuadrove  (zyrtarëve përmbarimor) të reja 

në përmbarimin efektiv të vendimeve gjyqësore për 

të ndihmuar sistemin gjyqësor dhe sundimin e ligjit 

në përgjithësi. 

 

 

3. Aktivitetet nga Programin Fillestar për Arsimim Ligjor ( PFAL) 

Trajnimet e PFAL III 
                  

  Trajnimi në Programin Fillestar për Arsimim Ligjor 

për gjeneratën e tretë, ka vazhduar në muajin e pestë 

dhe tashmë është pothuajse në përfundim faza e parë 

e trajnimeve. 

Për këtë fazë është paraparë organizimi i trajnimeve 

në 12 module trajnuese, në të cilat trajnuesit përdorin 

metodën e kombinuar teorike dhe praktike gjë e cila e 

bën trajnimin atraktiv dhe shumë profesional. 

Trajnimi organizohet 3 ditë në javë, në orar të plotë 

pune sipas orarit të përcaktuar dhe është vijuar nga 32 

kandidatët. Gjatë muajit janar 2011 janë mbajtur 44 

sesione trajnimi. 

 

Me qëllim të përgatitjes së provimit përfundimtarë 

për fazën e parë të PFAL III i cili do të mbahet gjatë 

muajit shkurt, trajnuesit kanë hartuar provimin për 

kandidatët në secilin modul trajnues, duke aplikuar 

prështatshmërisht rregullat për hartimin e Provimit 

Përgatitor. 
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Trajnim me trajnuesit e fazës së dytë të PFAL III 
                  

 Me 20 janar 2011 u organizua një trajnim rifreskues 

për trajnuesit e gjeneratë së dytë të PFAL III, gjatë së 

cilit trajnuesit u njoftuan lidhur me; Metodat më të 

suksesshme trajnuese bazuar në përgatitjen 

profesionale dhe nevojat e kandidatëve për të mësuar, 

Objektivat mësimore/rëndësia e zbatimit praktik, 

Hartimin e moduleve, Hartimin dhe vlerësimin e 

provimeve gjatë trajnimit etj. 

 

Gjatë këtij trajnimi fokusi kryesor ishte aplikimi i 

metodologjisë moderne trajnuese ku gërshetohen 

aspekti teorik me atë praktik dhe orari i trajnimeve të 

cilat çështje konsiderohen të rëndësishme për 

funksionimin e rregullt të këtij trajnimi i cili 

vlerësohet se është i standardeve më të larta. 


