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Aktivitetet  nga Programi i Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor 

(PVAL) 

Më 05maj 2011, IGJK-në bashkëpunim 
me OSBE-në organizoi seminarin me 
temën “Vendimet gjyqësore dhe veprimet 
kadastrale”. Në këtë seminar gjerësisht u 
trajtua:  

Roli dhe rëndësia e kadastrit  të Kosovës, 

fazat e zhvillimit të kadastrit në Kosovë, 

niveli i të dhënave kadastrale, legjislacioni 

i zbatueshëm nga lëmia e kadastrit, 

institucionet kadastrale në nivelin lokal 

dhe qendror dhe raportet e tyre, sektori 

privat i kadastrit në Kosovë dhe 

regjistrimi i të drejtave mbi pronën e 

paluajtshme.   

Po ashtu në këtë tryeze u diskutua edhe  

çështja e dokumentacionit për regjistrimin 

e të drejtave mbi pronën e paluajtshme  si 

dhe procedurat që zhvillohen me atë rast. 

Përfitues të kësaj tryezë ishin gjyqtarët e 

lëmis civile nga të gjitha regjionet e 

Kosovës. 

Më 06 maj2011, IGJK në bashkëpunim 

me Programin për Sistemin e Përmbarimit 

të Marrëveshjeve dhe Vendimeve (SEAD) 

në Kosovë i Misionit të USAID-it, 

organizoi tryezën e punës me temë “Ligji 

për Ndërmjetësim”. 

 

Qëllimi kryesor i kësaj tryeze ishte që të 

ofrojë kuptimin rrënjësor të parimeve dhe  

rregullave të cilat qeverisin 

ndërmjetësimin në Kosovë, të cilat 

rrjedhin nga legjislacioni në fuqi.  

 

Kjo tryezë u përqendrua në rëndësinë e 

Ligjit për Ndërmjetësimin si një nga  

 

Tryezë - “Ligji për Ndërmjetësim” 
 

instrumentet kyçe ligjore që rregullon 

aktivitetet e ndërmjetësimit në Republikën 

e Kosovës.  

Me këtë rast gjerësisht u trajtua raporti në 

mes të ndërmjetësimit  dhe mekanizmave 

tjerë për zgjidhje alternative të kontesteve, 

dispozitave ligjore kombëtare dhe 

ndërkombëtare për ndërmjetësim, 

pasojave ligjore nga detyrimi për 

ndërmjetësim, marrëveshja për 

ndërmjetësim dhe efektet ligjore të saj si 

dhe roli dhe përgjegjësia e 

ndërmjetësuesve.  

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e 

lëmisë civile nga të gjitha regjionet e 

Kosovës. 
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Nga  16  deri më 18 maj 2011, IGJK në 

bashkëpunim me Programin e Binjakëzimit i cili 

mbështetë reformimin e sistemit për arsimim ligjor 

në Kosovë (EU-LER) organizoi seminarin e fundit 

treditor të specializuar për trajnuesit gjyqësor të 

IGJK-së.  

 

Ky seminar ishte pjesa e fundit e Kursit të 

trajnimit i cili u zhvillua prej nëntorit të vitit 2010 

deri në maj 2011 e që trajtoi gjithanshëm të 

Drejtën Evropiane në praktikë.  
 
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit (trajnuesit e 

IGJK-së)  kanë thelluar njohurit lidhur me 

historinë e të drejtës evropiane, strukturën  

organizative të Bashkimit Evropian, identifikimi i 

lidhjes në mes të Drejtës Evropiane dhe Konventës 

Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut,  burimet e të 

Drejtës Evropiane dhe të Konventës Evropiane mbi 

të drejtat e Njeriut, epërsia e të Drejtës Evropiane 

mbi të drejtën kombëtare, kompetenca përbërja dhe 

procedura pran Gjykatës së Bashkimit Evropian, e 

drejta e procedurës civile evropiane dhe 

mekanizmat e saj, ndihma juridike ndërkombëtare 

në fushën e çështjeve penale  si dhe instrumente 

relevante të së drejtës së drejtës penale në BE. 
 
Përfitues të këtij trajnimi ishin trajnuesit e Institutit 

Gjyqësor të Kosovës, me ç’rast u çertifikuan 17 

prej tyre.  

A 8 -TIT Trajnime të  Specializuara  ne çështjet e të drejtës së BE-se IGJK – Twinning 

A7 – Penale E drejta Evropiane në praktikë: Hyrje dhe Përqendrim në të drejtën penale 

 IGJK - Twinning 

Nga 10 deri më 13 maj 2011, IGJK në bash-

këpunim me Programin e Binjakëzimit (EU-LER), 

ka realizuar një kurs trajnimi katër ditor nga lëmia 

penale me temën e përmendur më lartë. 
 Qëllimi i këtij trajnimi ishte diskutimi lidhur me-
funksionimin e Bashkimit Evropian, duke filluar 
nga, analizimi i akteve të BE-së siç janë rregullo-
ret, direktivat  dhe vendimet të cilat janë të  ob-
ligueshme ndërmjet autoriteteve gjyqësore dhe po-
licore të shteteve anëtare të cilat synojnë  

t’u ofrojnë qytetarëve evropian liri, siguri dhe dre-

jtësi, duke parandaluar dhe luftuar bashkërisht 

krimin, racizmin dhe ksenofobinë. 

Objektivë e këtij trajnimi ishte identifikimi i katër 

lirive themelore të Bashkimit Evropian, interpretimi 

i akteve juridike në bazë të të cilave funksionon 

Bashkimi Evropian si dhe përbërja e Gjykatës Ev-

ropiane të Drejtësisë. 

Theks të veçantë iu kushtua analizimit të  çështjeve 

që kanë të bëjnë me burimet e së drejtës evropiane, 

me epërsinë e saj mbi të drejtën kombëtare si dhe  

ndikimin e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë  kur 

është paraqitur ndonjë kërkesë nga shtetet anëtare. 

Gjatë këtij trajnimi u diskutua edhe lidhur me bash-

këpunimin gjyqësor i cili ka të bëjë me lehtësimin 

dhe përshpejtimin e zbatimit të vendimeve penale, 

lehtësimin e ekstradimit ndërmjet shteteve anëtare, 

vendosjen e normave penale uniforme në luftën 

ndaj krimit të organizuar, terrorizmit dhe trafikut të 

drogës. 

 

Përfitues të këtij trajnim ishin gjyqtarët dhe proku-

rorët nga të gjitha regjionet e Kosovës. 
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Më 11 dhe 12 maj 2011, me mbeshtetje të Programit 

Regjional IPA 2010, projektit për Bashkëpunimin 

Regjional në të Drejtën Penale, financuar nga Ko-

misioni Evropian dhe implementuar nga Këshilli i Ev-

ropës, në Ohër të Republikës së Maqedonisë, është 

organizuar punëtoria regjionale dy ditore, që kishte 

për qëllim “Ngritjen e kapaciteteve në luftën kundër 

krimeve kibernetike. 

 

Nikoqir i kësaj punëtorie ishte Akademia për Gjyqtarë 

dhe Prokurorë Publik e Republikës së Maqedonisë. Në 

këtë punëtori morrën pjesë delegacione nga: 

Shqipëria, Turqia, Kroacia, Mali i Zi, Kosova, Bosnja 

dhe Hercegovinë, Serbia dhe Maqedonia. Në kuadër të 

secilit delegacion ishin nga dy përfaqësues të 

institucioneve trajnuese si dhe nga një anëtarë 

(prokuror ose gjyqtar).  

 

Në fillim të punëtorisë, Ministri i Drejtësisë së 

Republikës së Maqedonisë u uroj pjesëmarrësve 

mirëseardhje dhe punë të mbarë. 

 

Qëllimi kryesor i punëtorisë ishte inkorporimi i trajni-

meve lidhur me “krimet kibernetike dhe provat elek-

tronike” në kurrikulat e institucioneve trajnuese për 

gjyqtarë dhe prokurorë. 

 

 Objektivat e kësajë puntorie ishin:zhvillimi dhe 

hartimi i moduleve trajnuese bazike dhe të 

avancuara; 

inkorporimi i këtyre moduleve në kurrikulat e 

Programit Fillestar dhe të Vazhdueshëm për Ar-

simimin Ligjor të institucioneve për trajnime gjy-

qësore; 
zhvillimi i pilot trajnimeve në secilin vend pjes-

marrës;themelimi i së paku një pilot qendre në reg-

jion. 

 

Kjo punëtori regjionale kishte për qëllim fillimin e 

këtij procesi, për realizimin e objektivave të parashi-

kuara me këtë projekt. 

 

Pjesmarrësit e kësaj punëtorie diskutuan dhe arritën 

marrëveshje lidhur me strukturën e moduleve  për 

trajnime bazike dhe të avancuara, të cilat do të harto-

hen sipas këtij projekti, dhe për këtë qëllim u formua 

grupi punues për finalizimin e këtyre moduleve. 

 

Gjithashtu u definuan hapat që duhet të ndërrmerren 

për të inkorporuar këto module në kurrikulat tra-

jnuese të institucioneve trajnuese të secilit vend pjes-

marrës në këtë punëtori. 

 

 Në këtë puntori, Instituti Gjyqësor i Kosovës u për-

faqësua nga Koordinatori i Programit dhe Udhëheqësi 

i Programit të Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor. 

Punëtori Regjionale për Trajnime Gjyqsore: 

Tema “Bashkëpunimi Regjional në të Drejtën Penale-Ngritja e kapaciteteve për luftimin e krimeve 

kibernetike” 

Tryezë pune: civile Procedura e Ekzekutimit (pjesa I I ) IGJK- SEAD   

IGJK në bashkëpunim me USAID, më 27 maj 

2011, realizoj një tryezë punës me temë 

Procedura Përmbarimore (pjesa II). 

 

Qëllimi i kësaj tryeze ishte ngritja e shkathtësive 

lidhur me ndërrmarrjen e veprimeve efikase në 

procedurën përmbarimore. 

 

Gjatë kësaj tryeze u diskuta dallimi në mes të 

dispozitave të LPP–së të vitit 1978 dhe 

dispozitave  

të LPP-së të vitit 2008, gjobat, marrja dhe dorëzimi i 

fëmijëve. 

 

Po ashtu theks të veçantë iu kushtua edhe  zbrazjes së 

pasurisë së palujtshme, mjetet e goditjes në 

procedurën përmbarimore, prapësimi dhe shkaqet e tij, 

ankesa si dhe prapësimi kundër aktvendimit të  

bazuar në dokumentin e besueshëm.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarë dhe zyrtarë 

përmbarimorë.  
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Më 19 dhe 20 maj 2011, IGJK në bashkëpunim me 

OSBE-në dhe ODIHR, Projekti “Drejtësi për Krimet 

e Luftës” ka realizuar 4 sesione trajnuese për bash-

këpunëtorët profesional të gjykatave dhe prokurorive 

kryesisht të nivelit të qarkut dhe nivelit suprem me 

temë: ICTY/TPNJ (Tribunali Penal ndërkombëtar 

për ish Jugosllavinë).  

Objektivë e këtij trajnimi ishte hulumtimi dhe çasja 

në bazën e të dhënave për krime të luftës në Tribu-

nalin Ndërkombëtar për Ndjekjen Penale Personave 

Përgjegjës për shkelje të rënda të Drejtës Ndërkom-

bëtare Humanitare të kryera në territorin e ish 

Jugosllavisë prej vitit 1991 dhe mundësia e përdori-

mit të materialeve përkatëse dhe ekspertizës së TPNJ

-së. Çështjet të cilat janë përfshirë gjatë këtyre se-

sione ishte shqyrtimi i web faqës ICTY,  

baza e të dhënave e shënimeve të gjykatës (ICR), 

   dhoma e apelit-praktika gjyqësore, mjetet e hulum-

timit dhe lista e aktgjykimeve si dhe kërkesa për 

asistencë (RFA) dhe rregulli 75. 

 

Gjatë këtyre sesioneve trajnuese përfituesit e këtij 

trajnimi kanë përdorë shembuj praktikë të hulum-

timit të bazës së të dhënave duke gjetur transkripte të 

dëshmisë, prova materiale dhe dokumente tjera gjy-

qësore kundër personave të akuzuar për krime të 

luftës nga Tribunali i Hagës. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin bashkëpunëtorët pro-

fesional të gjykatave dhe prokurorive të qarkut dhe 

nga Prokuroria Speciale dhe Prokuroria e Shtetit. 

 
 

Trajnimi për bashkëpunëtorët profesional 

 

 

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

 

 

 Etika Gjyqësore dhe Prokuroriale  

Më 20 maj 2011, IGJK në kuadër të Programit të 

Trajnimeve për Avancim realizoi modulin e radhës 

me temë “ Etika Gjyqësore dhe Prokuroriale”. 

Objektivë kryesore ishte që pjesëmarrësit pas 

përfundimit të këtij trajnimi, të jenë në gjendje të 

njohin sjelljen e mirë dhe të pahijshme në bazë të 

parimeve dhe rregullave të etikës gjyqësore dhe 

prokuroriale dhe të zbatojnë praktikat më të mira në 

këtë fushë duke respektuar Kodin e Etikës dhe 

Sjelljes Profesionale për Gjyqtarë dhe Prokurorë. 

 

Çështjet të cilat u trajtuan në kuadër të këtij trajnimi 

kryesisht ishin; parimet e përgjithshme të Kodit të 

etikës për gjyqtarë dhe prokurorë, rregullat specifike 

të etikës, përgjegjësitë gjyqësore dhe jo gjyqësore si 

dhe risitë e Ligjit mbi Këshillin Gjyqësor dhe 

Këshillin Prokurorial sa i përket procedurës së 

disiplinimit. Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësve iu 

mundësua që përmes rasteve praktike të prezantuara     

(raste të cilat kanë kaluar në zyrën e prokurorit 

disiplinor)   

të demonstrojnë shkathtësitë e tyre  në identifikimin 

e sjelljeve jo të mira dhe  shkeljeve etike të 

paraqitura në këto raste. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët nga gjitha 

regjionet e Kosovës.  
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Moduli 2: E Drejta Civile Materiale dhe Procedurale  (PTA) 

Më 3 maj 2011, IGJK në kuadër të Programit të 

Trajnimeve për Avancim realizoi sesionin e radhës 

me temë: “E Drejta Civile Materiale dhe 

Procedurale”. 

 

Qëllimet e këtij trajnimi ishin; identifikimi i 

prezumimeve për zhvillimin e procedurës 

kontestimore në faza të ndryshme të procedurës, 

njohja me veprimet që duhet ndërmarrë gjyqtari për  

të evituar mangësitë lidhur me  prezumimet 

procedurale, njohja me format e padisë për mbrojtjen 

nga pengim posedimi, si dhe padisë për mbrojtjen e 

pronësisë. 

 

Për të zbërthyer këtë materie, trajnuesit dhe 

pjesëmarrësit analizuan bazën ligjore që përcakton 

këto institute të së drejtës, u dhanë sqarime për 

kuptimin e nocionit “poseduesi pronësor”, si nocion 

i ri i parashikuar në ligj.  

 

Për arritjen e objektivave të këtij sesioni u përdorën 

shumë shembuj nga praktika gjyqësore, si për 

mbrojtjen nga pengim posedimi ashtu edhe për 

mbrojtjen e së drejtës së pronësisë.  

 

Temat e shtjelluara në këtë sesion u vlerësuan nga 

pjesëmarrësit si shumë të qëlluara, prandaj edhe u 

kërkua organizimi i një trajnimi që do të fokusohej 

në procedurën për caktimin e masës së përkohshme 

të sigurimit.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët nga niveli 

komunal dhe i qarkut nga gjitha regjionet e Kosovës. 
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Ceremonia e fillimit të PFAL IV 

Pas përfundimit me sukses të Provimit Përgatitor, 

në kuadër të Programit Fillestar për Arsimim Ligjor 

më 11 maj 2011, u organizua një ceremoni me 

rastin e fillimit të trajnimeve për gjeneratën e katërt 

të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë. Në këtë 

ceremoni mori pjesë edhe Presidentja e Kosovës 

znj. Atifete Jahjaga, z. Hajredin Kuçi 

Zëvendëskryeministër dhe Ministër i Drejtësisë, z. 

Fejzullah Hasani kryetar i Gjykatës Supreme të 

Kosovës, z. Enver Peci, kryesues i Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës, z. Ismet Kabashi, 

Kryeprokuror i Shtetit dhe Kryetar i Këshillit 

Prokurorial.  

Në këtë ceremoni morën pjesë edhe përfaqësues të 

UNDP-së, USAID-it, OSBE-së, Zyrës së Komisionit 

Evropian në Prishtinë, EULEX-it, GIZ, UN 

WOMEN, si dhe përfaqësues tjerë të lartë të 

institucioneve ndërkombëtare dhe vendore. 
 

Nga të gjithë pjesëmarrësit që morën fjalën në këtë 

aktivitet u vlerësuan lartë angazhimi dhe rezultatet e 

arritura nga IGJK, duke konstatuar se “përmes këtij 

programi trajnues është shënuar fillimi i një mënyre 

të re të rekrutimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve e 

cila shënon edhe një hap drejt plotësimit të kritereve 

profesionale dhe ndjekjes së shembujve më të mirë 

të përgatitjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve si dhe 

është përpjekje për rritjen e numrit të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve dhe reduktimin e numrit të lëndëve.  

 

Sesioni i parë trajnues për gjeneratën e katërt të 

kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë ka filluar me 

datë 12 maj 2011. Kandidatët janë duke ndjekur 

trajnimet intensive (6 ditë në javë), ku tri ditë 

ndjekin trajnimet në IGJK, ndërsa 3 ditë tjera janë në 

gjykata përkatësisht prokurori varësisht nga profili 

për të ndjekur trajnimet praktike. Trajnimet janë 

duke i ndjekur 57 kandidatë. 

 

Trajnimet e PFAL III 

Gjatë muajit maj kanë vazhduar trajnimet për fazën e 

dytë dhe të tretë të gjeneratës së tretë të kandidatëve 

në Programin Fillestar për Arsimim Ligjor. Trajnimet 

në fazën e dytë kanë përfunduar në fund të muajit maj 

dhe pasi që kandidatët të përfundojnë provimet do të 

vazhdojnë trajnimet praktike në gjykata përkatësisht 

në prokurori 5 ditë rresht deri në përfundimin e kuotës 

së përcaktuar me programin trajnues për fazën e tretë.  

 

Trajnimet praktike mbahen nën mbikëqyrjen e 

Mentorit gjyqtarë apo prokurorë, sipas programit të 

përcaktuar nga IGJK në koordinim me Koordinatorët 

e Mentorëve. Këto trajnime janë ndjekur nga 32 

kandidatë. 

 

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

Vizita studimore në Shkollën Nacionale të Magjistraturës në Bordo të Francës 

Nga 02 deri më 5 maj 2011, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës (IGJK), në përkrahje nga Programi i 

Binjakëzimi i cili mbështetë reformimin e 

sistemit për arsimim ligjor, realizuan një vizitë 

studimore në Shkollën Kombëtare të 

Magjistraturës (shkolla) dhe në Gjykatën e 

Qarkut dhe të Apelit në Bordo të Francës. 

 

Përfitues të këtij programi ishin anëtarët e 

Këshilli Drejtues, anëtarët e Këshillit 

Programor dhe stafi i IGJK-së, Kryeprokurori i 

Shtetit dhe këshilltarja speciale e OSBE-së në 

IGJK.  

 

Qëllimi i kësaj vizite ishte që pjesëmarrësit të 

njoftohen më për së afërmi me punën e shkollës 

në tërësi dhe në veçanti infrastrukturën ligjore 

me të cilën rregullohet organizimi dhe 

funksionimi i shkollës, programet që i realizon, 

përgatitjen e planprogrameve, procedurën për 

rekrutimin e kandidatëve për të qenë pjesë e 

programit të trajnimit fillestar, mënyrën e 

vlerësimit dhe të monitorimit të kandidatëve për 

gjyqtarë dhe prokurorët të rinj. 

 

Përfaqësuesit e shkollës prezantuan aktivitetet 

pedagogjike, programet praktike në gjykata dhe 

prokurori dhe në institucione tjera të lidhura 

ngushtë me sistemin gjyqësor, si dhe programet 

që shkolla i realizon jashtë vendit në kuadër të 

bashkëpunimit ndërkombëtar të shkollës me 

vendet e tjera në mbarë botën, e veçanërisht me 

vendet fqinjë. 

Vizita në Departamentin për Hulumtime 

dhe Dokumentacion në kuadër të kësaj 

shkolle kishte një interes të veçantë dhe do 

të ndikoj dukshëm në zhvillimin e 

mëtutjeshëm të Departamentit për 

Hulumtime dhe Publikime në IGJK.  

 

Në përfundim të kësaj vizite anëtarët e 

Këshillit Drejtues dhe të Këshillit 

Programor zhvilluan një mbledhje të 

rregullt në të cilën diskutuan lidhur me 

përshtypjet e tyre gjatë kësaj vizite dhe 

propozuan hapa konkret që duhet të 

ndërmarrë IGJK për avancimin e punës, 

duke përfshi këtu edhe nevojën që IGJK të 

transformohet në Akademi Gjyqësore ose 

Shkollë të Magjistraturës.  

 

Lidhur me këtë pjesëmarrësit miratuan 

“Platformën Strategjike për Zhvillim dhe 

Transformim të IGJK-së” me të cilën hapën 

rrugën që të fillohet menjëherë me punën 

për ndryshimin e domosdoshëm të 

infrastrukturës ligjore për realizimin e këtij 

objektivi, që është një parakusht për 

realizimin e reformave të IGJK-së dhe 

sistemit gjyqësor e prokurorial në Kosovë. 

 

 Me këtë rast, drejtori i IGJK-së ftoi 

përfaqësuesit e Shkollës Kombëtare të 

Magjistraturës që të vizitojnë IGJK-në dhe 

së bashku u pajtuan që në të ardhmen të 

nënshkruajnë një Memorandum 

Bashkëpunimi.  


