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Seminar – Civile Risitë  e Ligjit për Punën 

Më 03 shkurt 2011,  IGJK  organizoj 

një seminar lidhur me Ligjin e Ri për 

Punën. Vëmendja kryesore në këtë 

seminar u përqendrua në theksimin e 

risive që përmban ky ligj, mbrojtjen 

gjyqësore të të drejtave të punëtorëve 

nga marrëdhënia e punës si dhe 

mbikëqyrjen e zbatimit të tij. Me këtë 

rast u diskutua për: të drejtat dhe 

Detyrimet e punëtorëve në lëmin e 
punës, sigurinë në punë dhe mbrojtjen e 
shëndetit të të punësuarve në ambientet 
e punës kudo qofshin ato, si dhe 
zbatimi efikas nga gjyqtarët i 
dispozitave të ligjit të ri për punën.   
Përfitues të këtij seminari ishin 

gjyqtarë, zyrtarë nga MPMS dhe  

ekspertë ligjor.  

Aktivitetet  nga Programi i Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor 

(PVAL) 

Më 1 shkurt 2011, IGJK organizoj tra-

jnimin me temën “Fillimi dhe Kohëzg-

jataja e Hetimit”. Qëllimi i këtij tra-

jnimi ishte ngritja e nivelit të ud-

hëheqjes efikase të procedurës së 

hetimeve. Me këtë rast u theksua se 

prokurori në kuadër të autorizimeve 

ligjore ka përgjegjësi që të mbikëqyrë 

ligjshmërinë e veprimeve të policisë  

në procedurën e mbledhjes së informa-

cioneve dhe kur policia veprojnë nën 

autorizimet e tij, prokurori duhet të ketë 

kujdes që sigurimi i provave nga policia 

të bëhet duke respektuar me përpikmëri 

procedurën ligjore.  

 

Rëndësia e këtij trajnimi konsiston në 

atë se pjesëmarrësit, pas këtij trajnimi 

do të jenë në gjendjeje që: të interpreto-

jnë dispozitat ligjore që rregullojnë rolin 

e prokurorit publik gjatë fillimit dhe 

zhvillimit të hetimeve; të identifikojnë 

me lehtësi se kur prokurori publik ka 

mundësi që të filloj, të zgjeroj dhe të 

pezulloj hetimet; të vlerësojnë rolin të 

cilin e kanë prokurorët në mbledhjen e 

provave për të filluar një proces penal. 

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin gjy-

qtarët dhe prokurorët nga të gjitha reg-

jionet e Kosovës. 



2 

 

2  

Më 10 shkurt 2011, IGJK ka realizuar sesionin 

trajnues nga lëmia penale me temën e theksuar 

më lart. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte ngritja e nivelit të 

udhëheqjes efikase të procedurës së konfirmimit 

të aktakuzës, duke i shkoqitur çështjet që nga fil-

limi i seancës për konfirmim. 

Objektivat kryesore të këtij trajnimi ishin: de-

finimi i qartë i rolit të gjyqtarit për konfirmim të 

aktakuzës, vlerësimi se cilat janë kompetencat e 

gjyqtarit për konfirm dhe analizimi i të drejtave të 

të pandehurit në procedurën e konfirmimit. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe pro-

kurorë nga të gjitha regjionet e Kosovës. 

 

Tryezë pune - Penale Konfirmimi i Aktakuzës 

Më 08 shkurt 2011, IGJK organizoj seminarin me  

 Temë “Jurisdiksioni i Gjykatave në Çështjet 

Pronësore”. 

Gjatë këtij seminari vëmendja u përqendrua në 

çështjet lidhur me: Kompetencën e gjykatave,  

kompetencën e Agjencionit Kosovar të Pronës 

(AKP) dhe vendimet e mëparshme të HPD.  

Qëllimi kryesor i këtij seminari ishte thellimi i 

njohurive lidhur me dispozitat e përgjithshme për 

kompetencën e gjykatave, dhe kompetencën e  AKP-

së si dhe këmbimi i përvojës së gjykatave të 

ndryshme në kontestet pronësore.    

Përfitues të këtij seminari ishin gjyqtarët që punojnë 

në çështje civile dhe bashkëpunëtorët profesional. 

Seminar – Civile Juridiksioni i Gjykatave në Kontestet Pronësore 

Seminar : Kundërvajtje Kundërvajtjet kundër Rendit dhe Qetësisë Publike 

 IGJK më 11 shkurt 2011 ka organizuar një semi-

nar nga lëmia kundërvajtëse me fikus në 

kundërvajtjet kundër rendit dhe qetësisë publike. 

 

Në këtë seminar u trajtuan kundërvajtjet nga 

LMRQP, si: sjellja arrogante, bezdisjet publike 

dhe shkeljet që kanë të bëjnë me zhurmën.  

 

Pjesëmarrës në këtë seminar ishin gjyqtarët për 

kundërvajtje nga të gjitha regjionet e Kosovës.   
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Program Trajnimi për Trajnues Procedura e vendimit  paraprak IGJK- Twinning 

IGJK në bashkëpunim me Programin e 

Binjakëzimit (EU LER)  nga data 14 deri më 16 

shkurt 2011 vazhdoj organizimin e trajnimeve 

treditore për trajnuesit gjyqësor, me temën “E 

Drejta e BE-së dhe Gjykata e Drejtësisë e 

Bashkimit Evropian”. Fokusi kryesor në këtë 

trajnim ishte në procedurën e vendimit paraprak 

 që zhvillohet në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë 

duke trajtuar gjithanshëm rolin dhe natyrën e 

procedurës së vendimit paraprak.  
Rëndësia e këtij trajnimi konsiston në atë se 
pjesëmarrësit pas përfundimit të tij do të jenë në 
gjendje që: 

Të shpjegojnë rolin dhe natyrën juridike të 

procedurës së vendimit paraprak. 

Të shpjegojnë rolin e gjyqtarit vendor  dhe 

detyrat e tij në procedurat e vendimit paraprak. 

Të hartojnë dhe formulojnë kërkesën për vendim 

paraprak. 

Të zbatojnë praktikën efikase të procedurës së 

vendimit paraprak (gjuha, dërgimi i dokumenteve 

dhe dosjeve në GJED). 

Të shpjegojnë efektet e kërkesës për vendim 

paraprak. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë, prokurorë 

dhe avokatë nga të gjitha regjionet e Kosovës të cilët 

janë në rrugë për tu çertifikuar si trajnues nga lëmi i 

të Drejtës së BE-së. 

Tryezë pune-civile Hartimi dhe arsyetimi i Vendimeve Gjyqësore 

IGJK më 15 shkurt 2011 organizoi tryezën e punës 

me temë “Hartimi dhe Arsyetimi i Vendimeve 

Gjyqësore”.  

 

Qëllimi kryesor i kësaj tryeze ishte ngritja e 

shkathtësive të gjyqtarëve të lëmis civile lidhur me 

hartimin dhe arsyetimin e vendimeve gjyqësore tek 

gjyqtarët.  

 
Rëndësia e këtij trajnimi konsiston në atë se 
gjyqtarët pas përfundimit të tij do të jenë në 
gjendje: 
 
Të dallojnë teknikat kryesore të hartimit dhe 

arsyetimit të aktgjykimeve, 

Të unifikojnë dallimet në hartimin dhe 

interpretimin e instrumenteve ligjore, 

Të përcaktojnë esencën e problemeve ligjore 

dhe joligjore lidhur me arsyetimin e vendimeve 

gjyqësore, 

Të unifikojnë praktikën gjyqësore që zbatohet 

nëpër gjykata të regjioneve të ndryshme në Kosovë. 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e lëmis civile 

nga të gjitha regjionet e Kosovës dhe 

bashkëpunëtorët profesional. 
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Rëndësia e këtij trajnimi konsiston në atë se 

gjyqtarët pas përfundimit të tij do të jenë në 

gjendje: 

 

Të shpjegojnë “pjesën e domosdoshme” dhe 

natyrën juridike të saj, 

Të dallojnë rregullat kur trashëgimlënësi cenon 

pjesën e domosdoshme të trashëgimtarëve të 

domosdoshëm, 

Të dallojnë rrethin e trashëgimtarëve të 

domosdoshëm, 

Të bëjnë ndarjen e “pjesës së domosdoshme” 

dhe llogaritjen e saj, 

Të përcaktojnë rastet dhe shkaqet e padenjësisë 

për trashëgim, 

Të zbatojnë drejtë procedurën e shqyrtimit të 

trashëgimisë që e zhvillon gjykata. 

Të unifikojnë praktikën gjyqësore që zbatohet 

në regjione të ndryshme në Kosovë. 

 

Përfitues të këtij seminari ishin gjyqtarët e lëmis 

civile nga të gjitha regjionet e Kosovës dhe 

bashkëpunëtorët profesional. 

Më 18 shkurt 2011, IGJK organizoj një seminar 

nga lëmia civile me temë “Trashëgimtarët e 

Domosdoshëm”.  

 

Qëllimi kryesor i këtij seminari ishte avancimi i 

njohurive lidhur me pjesën e domosdoshme, 

trashëgimtarët e domosdoshëm, padenjësinë për 

trashëgim dhe privimin nga trashëgimia.  

Më 22 shkurt 2011, IGJK ka organizuar një 

seminar lidhur me krimin e organizuar. 

 

Objektivat mësimore të këtij trajnimi ishin që 

pjesëmarrësit të janë gjendjeje që të dallojnë se 

cilat janë karakteristikat e krimit të organizuar, 

të zhvillojnë aftësitë rreth zbulimit dhe ndëshki-

mit të këtyre veprave penale dhe të vlerësojnë 

se cilat elemente e përbëjnë veprën penale të 

krimit të organizuar. 

 

Temat e trajtuara në kuadër të këtij seminari 

ishin:  

 

Përfitues të këtij  trajnimi ishin gjyqtarë dhe  

prokurorë nga të gjitha regjionet e Kosovës. 
 

 

Seminar- Civile Trashëgimtaret e domosdoshëm 
 

Tryezë diskutimesh Penale Krimi i Organizuar 



5 

 

5  

Tryezë pune Civile Standardet Ndërkombëtare në Procedurën e Ekzekutimit IGJK-SEAD 

Më 23 shkurt 2011 Instituti Gjyqësor i Kosovës, 

në bashkëpunim me USAID/SEAD (Programi 

për Sistemin e Përmbarimit të Marrëveshjeve 

dhe Vendimeve në Kosovë) organizoj tryezën e 

punës me temë “Standardet Ndërkombëtare në 

Procedurën Përmbaruese”. 

 

 Në këtë tryezë, vëmendja u përqendrua në 

zbatimin e standardeve ndërkombëtare të 

përmbarimit në Bashkimin Evropian dhe në 

Republikën e Kosovës. Rëndësia e këtij trajnimi  

konsiston në atë se gjyqtarët pas përfundimit të tij do 

të jenë në gjendje që: 

Të zbatojnë rekomandimet ekzistuese për 

përmbarim të Këshillit të Evropës. 

Të zbatojnë dispozitat më të rëndësishme të 

Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ) 

të ndërlidhura me përmbarimin. 

Të dallojnë rolin e procedurës së Gjykatës 

 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe jurisprudencën 

bazike të saj në rastet e përmbarimit, veçmas në rastet 

brenda vendeve të Ballkanit Perëndimor. 

 

Të zbatojnë drejtë dispozitat e reja ligjore të Ligjit për 

Procedurën Përmbarimore dhe ti identifikojnë ato 

dispozita të cilat duhet të ndryshohen dhe plotësohen 

zbrazëtirat ligjore në rast të amandamentimit të këtij 

ligji.  

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarë dhe 

bashkëpunëtor profesional të cilët punojnë në lëmin 

civile. 

Tryezë pune: Parimet e përgjithshme të Kodit Etik  për gjyqtarë, prokurorë dhe gjyqtar porotë 

Më 24 shkurt 2011, IGJK ka realizuar një trajnim 

nga lëmia i Kodit të Etikës dhe Sjelljes Profesion-

ale. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që pjesëmarrësit të 

njoftohen me standardet e sjelljes profesionale në 

rast të aktiviteteve të gjyqtarit, prokurorit dhe 

avokatit, në mënyrë që ata të zhvillojnë aftësitë 

rreth sjelljeve të tyre në jetën personale dhe profe-

sionale. 

 

Temat e trajtuara në këtë tryezë ishin të lidhura 

me përmbajtjen e përcaktuar në Kodin e Etikës 

dhe Sjelljes Profesionale për gjyqtarë, prokurorë 

dhe avokatë në mënyrë që ata të veprojnë në atë 

mënyrë që të kontribuojnë në ngritjen e besimit të 

publikut për sistemin gjyqësor. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe prokurorë 

nga të gjitha regjionet e Kosovës. 
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Moduli 5 “Krimi i Organizuar“ 
1 

Instituti Gjyqësor i Kosovës më 1 dhe 7 shkurt 2011, 

realizoi sesionet trajnuese nga moduli 5, me temë “ 

Krimi i Organizuar”. 

Disa nga objektivat e këtij trajnimi ishin që përfituesit 

si rezultat i këtyre sesioneve të jenë në gjendje që: 

Të identifikojnë llojet e krimeve që hyjnë në 

kategorinë e veprave të krimit të organizuar, 

Të bëjnë dallimin e këtyre veprave penale me 

veprat tjera që kanë ngjashmëri, 

Të zbatojnë në praktikë masat për luftimin e krimit 

të organizuar. 

 

Çështjet të cilat janë përfshirë në ciklin e parë të 

këtij trajnimi ishin: trafikimi me njerëz, trafikimi me 

narkotikë të rrezikshëm dhe substanca psikotrope, 

korrupsioni si pjesë e krimit të organizuar, ekonomia 

joformale dhe pastrimi i parave.  

 

Ndërsa, në ciklin e dytë në fokus kanë qenë masat 

për luftimin e këtyre veprave si; masat e fshehta 

teknike të hetimit dhe vëzhgimit, dëshmitarët e 

mbrojtur dhe dëshmitarët bashkëpunues. 

Përfitues të këtyre sesioneve ishin gjyqtarë dhe 

prokurorë të të gjitha niveleve. 

 

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

 

Më 21 dhe 22 shkurt 2011, IGJK, në kuadër të 

Programit të Trajnimeve për Avancim realizoi 

sesionet e radhës me temë “E Drejta e Bashkimit 

Evropian”. 

 

Qëllimet kryesore të këtij trajnimi dy ditor ishin 

njohja e gjyqtarëve dhe prokurorëve me; origjinën e 

të Drejtës së BE-së si dhe burimet e sajë, rolin e 

secilit institucion të BE-së në veçanti Gjykatës 

Evropiane të Drejtësisë dhe mënyrat në të cilat 

qytetarët e BE-së mund ti adresojnë të drejtat e tyre 

para autoriteteve shtetërore të secilit vend anëtar të 

BE-së. 

Çështjet të cilat janë përfshirë në sesionin e parë të 

këtij trajnimi janë: Struktura dhe Zhvillimi i BE-së, 

Burimet e së Drejtës së BE-së, Parimet e 

përgjithshme dhe Institucionet e BE-së.  

Ndërsa në sesionin e dytë në fokus ka qenë Gjykata 

Evropiane e Drejtësisë (organizimi, kompetencat,  

 procedura para gjykatës) si dhe Qytetaria e 

Bashkimit Evropian dhe Katër Liritë themelore. 

Përfitues të këtyre sesioneve trajnuese ishin 

gjyqtarët e të gjitha niveleve. 

 

Moduli 4 “E Drejta e Bashkimit Evropian” 
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 Moduli 11-Kodi i Drejtësisë për të Mitur 

Më 25 shkurt 2011, IGJK organizoj trajnime në 

kuadër të modulit 11, me temë “ Kodi i Drejtësisë 

për të Mitur”. 

Disa nga objektivat kryesore të këtij trajnimi ishin 

që gjyqtarët dhe prokurorët të cilët punojnë me 

lëmin  për të mitur gjatë punës praktike të jenë në 

gjendje që: 

Të identifikojnë rastet për caktimin e 

paraburgimit për të mitur, 

Ti arsyetojnë shkaqet për caktimin e 

paraburgimit për të mitur, 

Të njohin masat alternative në veçanti të 

identifikojnë rastet kur mund të vije në shprehje 

ndërmjetësimi dhe vlerësojnë kushtet ligjore për 

zbatimin e procedurës së ndërmjetësimit. 

 

Çështjet të cilat janë trajtuar në kuadër të këtij 

trajnimi kanë qenë: Paraburgimi për të mitur 

(rrjedha e procedurës, forma e vendimit, 

kohëzgjatja e paraburgimit dhe autorizimet e 

gjyqtarit për të mitur gjatë kohës deri sa zgjat 

paraburgimi nga ana e tij), ndërmjetësimi  

(baza ligjore, rrjedha e procedurës) si dhe risitë e 

Kodit të Drejtësisë për të Mitur. 

 

Përfitues të këtij trajnimi përveç gjyqtarëve dhe 

prokurorëve për të mitur, ishin edhe zyrtarë të 

shërbimit sprovues, zyrtarë policorë dhe zyrtarët nga 

qendrat për punë sociale. 

Trajnim për Trajnues: “E Drejta Penale e Bashkimit Evropian” 

Nga 28 shkurti deri më 02 mars 2011 IGJK në 
bashkëpunim me Programin e Binjakëzimit (Legal 
Education System Reform) organizoi seminarin 
treditor të specializuar për trajnuesit gjyqësor të 
IGJK-së.  
Temat e trajnimit ishin: E Drejta Penale e BE-së, 
instrumentet relevante të së Drejtës Penale të BE-
së, Urdhër Arresti Evropian, çështjet  

procedurale dhe ndihma reciproke në çështjet 
penale.  
Rëndësia e këtij trajnimi konsiston në atë se 
pjesëmarrësit  pas përfundimit të tij do të jenë në 
gjendje: 
 

 Të zbërthejnë rolin dhe rëndësinë e 
instrumenteve relevante të së Drejtës Penale të 
BE-së, 
Të shpjegojnë rolin e Urdhër Arrestit Evropian, 
Të identifikojnë parakushtet dhe çështjet 
procedurale lidhur me Urdhër Arrestin Evropian, 
Të hartojnë Urdhrin Evropian për Dëshmi dhe të 
dijnë të plotësojnë formularin e këtij urdhëri, 
Të hartojnë Urdhrin Evropian për Ngrirje dhe 
Konfiskim, 
Të zbatojnë ndihmën juridike ndërkombëtare në 
fushën e çështjeve penale. 

 
Përfitues të këtij seminari ishin trajnuesit e IGJK-së 

të cilët në të ardhmen do të çertifikohen si trajnues 

nga e Drejta e BE-së (gjyqtarë, prokurorë dhe 

avokatë). 
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Gjatë muajit shkurt kanë përfunduar trajnimet e 

fazës së parë për gjeneratën e tretë të kanidatëve 

në Programin Fillestar për Arsimim Ligjor.  

 

Trajnimet në këtë fazë kanë filluar në shtator të 

vitit 2010 dha kanë vazhduar për 6 muaj me 

radhë. Gjatë kësajë kohe 32 kandidatë kanë ndje-

kur trajnimet në 12 module dhe i janë nënshtruar 

një provimi në mes fazë. 

 

Pas përfundimit të trajnimeve të fazës së parë 

kandidatët i janë nënshtruar provimeve në secilin 

modul trajnues për tri ditë.  

 

Provimi është hartuar dhe vlerësuar nga trajnue-

sit e moduleve ndërsa është administruar nga 

IGJK-ja. I gjithë procesi i provimit ka qenë i  

 monitoruar nga monitorues të OSBE-së. Trajnimet 

për fazën e dytë të PFAL (gjnerata e tretë) kanë fil-

luar me datë 28 shkurt 2011.  

 

Gjatë kësaj faze kandidatët do t’i ndjekin trajnimet 

për 3 muaj pandërprerë. 

 

Në këtë fazë kandidatët profilizohen dhe ndjekin 

trajnimet me program të ndarë, përkatësisht kandi-

datët për gjyqtarë kanë program të ndryshëm nga 

kandidatët për prokurorë dhe krejt kjo me qëllim të 

ofrimit të trajnimeve në mënyrë më specifike për 

fushat ku ata do të punojnë në të ardhmen.  

 

Secili grup i kandidatëve ndjek trajnimet në 22 

module trajnuese, ndërsa dy module i kanë të për-

bashkëta. 

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

Trajnimet e PFAL (gjenerata e tretë) 


