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Më 12 janar 2010 në  Institutin  Gjyqësor 
të Kosovës u mbajt  tryeza e  punës me 
trajnuesit e lëmis penale.  Qëllimi i kësaj 
tryeze ishte përcaktimi i këtij grupi të 
trajnuesve për temat konkrete në drejtim 
të realizimit të  Programit të 
Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor në 
vitin 2010. Në fillim të kësaj tryeze 
trajnuesit u njoftuan shkurtimisht lidhur 
me vlerësimin e tyre nga ana e 
pjesëmarrësve për trajnimet e realizuara 
gjatë vitit 2009 si dhe me prioritetet të 
cilat i merr për  bazë IGJK-ja  për ta 
angazhuar një trajnues. Gjithashtu në 
këtë tryezë u diskutua edhe lidhur me 
metodat moderne për realizimin e  
trajnimeve të suksesshme, me ç’rast  
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Tryezë Pune: Penale Trajnues të IGJK-së 

 trajnuesit u zotuan se gjatë prezantimeve 
të tyre në trajnime ata do t’i  aplikojnë 
vazhdimisht metoda sa më të avancuara të 
trajnimit. 

Trajnim: E drejta e BE-së 

 Më 13 janar 2010 IGJK në 
bashkëpunim me Projektin e 
Binjakëzimit, një program i cili 
mbështet Reformën e Sistemit të 
Arsimimit Ligjor në Kosovë, mbajti 
një sesion trajnues me temë 
“Rëndësia dhe Ndikimi i të Drejtës së 
BE – së në të Drejtën Vendore”.  
Qëllimi kryesor i këtij seminari ishte  

avancimi i njohurive të gjyqtarëve, 
prokurorëve dhe profesionistëve tjerë 
gjyqësor të Kosovës lidhur me të 
Drejtën e BE-së dhe zbatimin konkret 
të sajë në praktikë.  
Çështjet kryesore që u trajtuan në këtë 
seminar kishin të bënin me: lidhjen në 
mes të drejtës së BE-së dhe Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 
Sistemin e mjeteve juridike sipas të 
drejtës së BE-së, detyrat dhe 
përgjegjësit e gjyqtarit vendor brenda 
kësaj kornize, epërsinë e të drejtës së 
BE-së mbi të drejtën vendore si dhe të 
drejta procedurale civile të BE-së. Në 
këtë seminar në cilësinë e eksperteve 
ishte z. Dr. Donat Ebert dhe z.Dieter 
Rugge ekspertë të Projektit të 
Binjakëzimit. 
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Tryezë Pune: Civile Trajnues të IGJK-së 
 

 vitin 2010,  Përmirësimi dhe koordinimi i punës 
efikase me trajnues, Lehtësimi i punës për trajnues 
dhe ngritja e cilësisë së programit të trajnimeve, 
Promovimi i aplikimit të metodologjive moderne për 
realizim të trajnimeve. 
Gjatë kësaj tryezë u  dhanë edhe disa rekomandime 
si: Metodat e trajnimit të jenë sa më atraktive duke iu 
përshtatur tematikës, kategorisë së pjesëmarrësve dhe 
mundësive  objektive për realizim, të aplikohen më 
shumë metodat e trajtimit ,  multidisciplinar-juridik, 
kombinimi i teorisë dhe praktikës, fokusimi në qasjen 
interaktive me pjesëmarrësit e trajnimeve Materialet e 
trajnimit si punimet e shkruara, rastet studimore nga 
praktika gjyqësore, punimet shkencore, pyetësorët e 
ndryshëm, skicat etj, duhet të punohen nga trajnuesit 
me një seriozitet të lartë.  
Çdo trajnues është i obliguar të hartojë materiale me 
shkrim për realizimin e trajnimeve dhe ato materiale 
duhet t’i dorëzojnë në IGJK më së voni 15 ditë para 
datës së mbajtjes së trajnimit.  
Në pjesën e dytë të tryezës u bë vendosja e emrave të 
trajnuesve për realizim të temave konkrete të PVAL 
për vitin 2010.  

Më 14 janar 2010 në  Institutin  Gjyqësor të 
Kosovës u mbajt  tryeza e  punës me trajnuesit e 
lëmis civile. 
 Qëllime të kësaj tryeze ishin: Caktimi i trajnuesve 
në temat e PVAL të lëmisë civile për  

Trajnim i Trajnuesve: Zhvillim i shkathtësive Gjyqësore IGJK + NITA + U.S Doj 

Më 14, 19 dhe 22 janar 2010, Instituti Gjyqësor i Koso-
vës në bashkëpunim me Zyrën Tejoqeanike (OPDAT) 
Departamentit të Drejtësisë së SHBA-ve zyra në Prisht-
inë, organizoj tri sesione të trajnimit praktik për tra-
jnues lidhur me ndërtimin e shkathtësive të përfa-
qësimit gjatë gjykimit sipas programit të NITA-s. Këto 
sesione ishin vazhdimësi e kursit trajnues nga programi 
i lartcekur, qëllimi i të cilave ishte zhvillimi i 
mëtejshëm i shkathtësive praktike të prokurorëve dhe 
avokatëve të Kosovës, në cilësi të trajnuesve të 
ardhshëm, lidhur me përfaqësimin e palëve gjatë 
gjykimit dhe përgatitjes së tyre për realizimin e trajni-
meve në kuadër të programit të IGJK-së për shkath-
tësitë gjyqësore. Përqendrimi kryesor gjatë këtij trajni-
mi ishte përgatitja adekuate e këtyre trajnuesve që të 
prezantojnë teknikat e ndryshme si fjala  hyrëse, marrja 
në pyetje e drejtpërdrejtë dhe e tërthortë e 
dëshmitarëve, kundërshtimi dhe rehabilitimi adekuat si 
dhe argumentimi përfundimtar. Të gjitha këto teknika 
bazohen në programin e quajtur NITA i cili ndihmon 
Institutin Gjyqësor të Kosovës në zhvillimin e një pro-
grami të veçantë mbi shkathtësitë e përfaqësimit gjatë 
gjykimit.  

Ky lloj trajnimi do të jetë pjesë përbërëse e aktiviteteve të 
IGJK-së në vitin 2010, përfitues të cilave do të jenë 18 nga 
trajnuesit e certifikuar nga Instituti NITA nga SHBA, të 
cilët më pas do të trajnojnë të gjithë gjyqtarët dhe prokuro-
rët e Kosovës, në mënyrë që të themelohet një praktikë 
unike e drejtimit të shqyrtimit gjyqësor në bazë të tekni-
kave më të avancuara të ekzaminimit të palëve. 
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Tryezë Diskutimesh: Penale Autorizimet e prokurorit publik 

Seminar -  Kundërvajtje:  Ligji  për  rendin  dhe qetësinë   publike 

Më 18 janar 2010, Instituti Gjyqësor i Kosovës 
organizoj një seminar në lëmin kundërvajtëse. Në 
këtë seminar u trajtua përmbajtja dhe fushëveprimi 
i Ligjit të ri për Rendin dhe Qetësinë Publike dhe 
rëndësia e masave sanksionuese në procedurën 
kundërvajtëse për të mitur. Në veçanti u trajtuan 
specifikat dhe dallimet e këtij ligji në raport me 
ligjet tjera të natyrës kundërvajtëse. Këtë seminar e 
karakterizuan diskutimet profesionale nga të cilat 
pjesëmarrësit patën mundësi të përfitojnë sqarime 
shtesë rreth interpretimit të dispozitave ligjore dhe  
zbatimit praktik të Ligjit të ri për Rendin dhe 
Qetësinë Publike. Përfitues të seminarit ishin 
gjyqtarët e gjykatave për kundërvajtje dhe zyrtarë 
policorë nga Policia e Kosovës. 
 

 

Seminar Civile: Marrëdhëniet pasurore mes bashkëshortëve 

Më 21 janar 2010 është organizuar një seminar 
nga lëmia civile me temë “Marrëdhëniet 
Pasurore të Bashkëshorteve ”.  
Objekt trajtimi i këtij seminari  ishin institute me 
rëndësi si; pasuria e veçantë  dhe pasuria e 
përbashkët e bashkëshorteve.  
Në veçanti u diskutuan çështjet si;  bashkësia  
martesore si kusht i fitimit të pasurisë së 
përbashkët, natyra juridike,  administrimi dhe 
disponimi me pasurinë e përbashkët  dhe të 
veçantë, kompetenca e gjykatës, pjesëtimi i 
pasurisë së përbashkët si dhe mënyra e ndarjes së 
pasurisë së përbashkët të bashkëshorteve. 
Përfitues të këtij trajnimi ishin: gjyqtarët e lëmis 
civile  nga të gjitha regjionet e Kosovës. 

  

Instituti Gjyqësor i Kosovës më 19 janar  2010 realizoi 
tryezën e diskutimeve me temë Autorizimet e Prokurorit 
Publik.  
Në këtë sesion trajnues  janë  trajtuar  çështje të 
rëndësishme lidhur me kompetencat  e prokurorit publik 
rreth dhënies së autorizimeve policisë për kryerjen e 
veprimeve hetimore  dhe çështjeve tjera rreth mbledhjes së 
provave. Gjithashtu u diskutua edhe për raportet e 
prokurorisë me doganat në kuadër të së cilave 
funksionojnë  njësitë e hetimit dhe me gjykatën ku 
prezantohen dhe arsyetohen provat. Me këtë rast u theksua 
se mosfunksionimi i policisë gjyqësore po paraqet një 
vështirësi  tejet të madhe për punën e prokurorisë.  
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Trajnim për trajnues IGJK+NCSC 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim më 
USAID (Programin për Përkrahje Sektorit të Drejtësisë 
në Kosovë) i zbatuar nga NCSC, më 25-26 dhe 28-29 
janar 2010, organizoj dy sesione trajnuese dy ditore ku 
përfitues ishin trajnuesit e IGJK-së. Gjatë këtyre dy 
sesioneve trajnuese, trajnuesit ndërkombëtar, kryesisht 
u përqendruan në ngritjen e shkathtësive të trajnuesve 
të IGJK-së, në shfrytëzimin e metodave dhe teknikave 
më të avancuara të prezantimit të tyre në aktivitetet 
trajnuese të IGJK-së. Në ditën e dytë të trajnimeve edhe 
trajnuesit e IGJK-së bënë nga një prezantim për disa 
minuta me tema të përzgjedhura nga ata, duke treguar 
kështu shkathtësitë e përfituara gjatë trajnimeve. 
Qëllimi i organizimit të këtyre trajnimeve ishte ngritja e  
kapaciteteve të trajnuesve të IGJK-së në përdorimin e  
metodave më të avancuara të mësimdhënies 
bashkëkohore gjatë kohës së angazhimit të tyre si 
trajnues në trajnimet e mbajtura  

 


