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Më 2 shkurt 2010 është organizuar 
seminari nga lëmia penale me temë 
“Bashkëpunimi në kryerjen e veprës 
penale ”. Gjatë  këtij  seminari u trajtuan 
këto institute juridike:  bashkëkryerja , 
shtytja , ndihma dhe bashkimi kriminal. 
Në veçanti u diskutua për përcaktimin e 
rolit të ndihmësit, shtytësit si dhe 
bashkëkryesit në kryerjen e veprës 
penale, me ç’rast duhet të merren për 
bazë dashja e përbashkët, ndikimi dhe 
dëshira për të ndikuar në veprimin e 
personit, kontributi i dhënë (qoftë me 
përkrahje fizike , këshilla ofrimin e 
mjeteve të ndryshme , marrëveshja ) si 
dhe  elementi subjektiv i tyre.  
Përfitues të sesionit trajnues ishin 
gjyqtarët, prokurorët administratorët 
Përfitues të sesionit trajnues ishin 
gjyqtarët, prokurorët  
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  dhe bashkëpunëtor profesional nga të 
gjitha regjionet e Kosovës. 

Tryezë Pune - Civile  
Kontrata e shitjes së  mallrave sipas LMD dhe Konventës Vjeneze 

Më 04 shkurt 2010 IGJK ka mbajtur 
tryezën e punës me temë “ Kontrata e 
Shitjes së Mallrave sipas Ligjit për 
Marrëdhëniet e Detyrimeve të 
Kosovës dhe Konventës Vjeneze” 
 

Objekt trajtimi në këtë tryezë ishin 
çështjet si; kontratat e shitjes e 
mallrave sipas LMD-së dhe 
Konventës Vjeneze, baza juridike e 
rregullimit të kontratave të shitjes 
së mallrave, Rregullorja e shitjes së 
mallrave, veçoritë te kontratat e 
shitjes së mallrave (palët 
kontraktuese, objekti i kontratës) si 
dhe afatet e parashkrimit në të 
drejtën tregtare. Gjatë kësaj tryeze u 
përdor një metodologji e 
diskutimeve dhe punës në grupe. 

Përfitues të këtij sesioni trajnues ishin 
gjyqtarët e lëmis civile dhe 
bashkëpunëtorët profesional nga të 
gjitha regjionet e Kosovës.  
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Trajnim  i Trajnuesve  
Zhvillimi i Shkathtësive Gjyqësore IGJK+NITA + U.S DoJ 

demonstrimit praktik të shkathtësive të mësuara 
përmes prezantimeve konkrete të fjalës hyrëse, 
marrjes në pyetje të drejtpërdrejtë dhe tërthortë të 
dëshmitarëve, vënies në dyshim dhe rehabilitimin e 
dëshmitarëve si dhe argumentimin përfundimtar, të 
cilët pas përmbushjes së prezantimit u kritikuan dhe 
këshilluan nga trajnuesit amerikan dhe patën 
mundësinë e ri-prezantimit duke inkorporuar 
sugjerimet e dhëna.  Instituti NITA është duke 
ndihmuar Institutin Gjyqësor të Kosovës në 
zhvillimin e një programi të veçantë për shkathtësitë 
e përfaqësimit gjatë gjykimit. Përfituesi e këtij 
trajnimi ishin, grupi prej 18 trajnuesve vendor të 
trajnuar dhe certifikuar në SHBA nga  NITA, ata 
vinin nga radha e prokurorëve, avokatëve, në mesin e 
të cilëve ishte edhe drejtori i IGJK-së.  

Më 02, 03, 04, 05 shkurt 2010, Instituti Gjyqësor i 
Kosovës në bashkëpunim me Zyrën Tejoqeanike 
(OPDAT) Departamentit të Drejtësisë së SHBA-ve 
zyra në Prishtinë, realizoj Kursin e Trajnimit të 
Trajnuesve mbi ndërtimin e shkathtësive gjyqësore 
sipas programit të NITA-s. Sesioni në fjalë u mbajt nga 
z. Robert Vaughan dhe z. Mathew Williams, trajnues të 
NITA-s nga SHBA. Ky sesion ishte vazhdimësi e kursit 
nga programi i lartcekur, qëllimi i të cilit ishte zhvillimi 
i mëtejshëm i shkathtësive praktike të pjesëmarrësve, 
në cilësi të trajnuesve të ardhshëm, lidhur me 
përfaqësimin e palëve gjatë gjykimit dhe përgatitjes së 
tyre për realizimin e trajnimeve në kuadër të programit 
të IGJK-së, në veçanti përgatitjes për të trajnuar kolegët 
nga Shqipëria në trajnimin e radhës që do të mbahet më 
23, 24 ,25 shkurt 2010 në Tiranë. Gjatë këtij trajnimi 
të gjithë trajnuesit vendor patën mundësinë e 
 
 

Tryezë Pune - Penale  Ndryshimi dhe Zgjerimi i Aktakuzës 
 

 

Më 9 shkurt 2010, Instituti Gjyqësor i Kosovës 
realizoi tryezën e punës me temë: Ndryshimi dhe 
Zgjerimi i Aktakuzës. Në këtë sesion trajnues  
janë  trajtuar  çështjet të rëndësishme lidhur me 
kompetencat  e prokurorit publik, paditësit subsidiar 
dhe paditësit privat  rreth mundësive ligjore për të 
bërë ndryshimin, zgjerimin dhe plotësimin e 
aktakuzës.  Vëmendje të posaçme gjatë këtij trajnimi 
iu kushtua  zgjerimit të aktakuzës me rastin e zbulimit 
të veprës se re penale dhe përshtatja e saj në bazë të 
rrethanave të reja faktike. Përfitues të trajnimit ishin 
gjyqtarë, prokurorë dhe bashkëpunëtorë profesional 
të gjykatave dhe prokurorive të Kosovës. 
 

Program Trajnimi për Referentët Përmbarues  

IGJK, në bashkëpunim me USAID - Programi për 
Mbështetjen e Drejtësisë në Kosovë dhe 
Programin Holandez për Reformimin e 
Përmbarimeve në Ballkan, më 10 dhe 12 shkurt 
2010 kanë realizuar dy sesione trajnuese për 
referentët përmbarues të gjykatave.  
Tema që u  trajtua në këto dy sesione trajnuese 
ishte “Çështjet Ligjore dhe Administrative lidhur 
me Procedurën Përmbarimore”.  
Në fokus të këtij trajnimi ishin, propozimi për 
përmbarim, lejimi i përmbarimit, detyrimet e 
përmbaruesve, kërkesa për informata plotësuese 

 dhe mënyra për ndërprerjen e përmbarimit. 
Me këtë rast, pjesëmarrësit patën mundësinë që të 
avancojnë njohuritë e tyre lidhur me parimet e 
procedurës përmbarimore, shqyrtimin e propozimit për 
përmbarim, përshtatshmërinë për përmbarim,  
dallimin e detyrimeve përmbaruese dhe të pa 
përmbarueshme, si dhe përfundimin e procesit të 
përmbarimit.  
Këto trajnime u mbajtën në Klinë dhe në Prishtinë, 
ndërsa përfitues ishin referentët ekzekutues të 
gjykatave komunale të regjionit të Pejës, Prizrenit, 
Prishtinës, Gjilanit dhe Mitrovicës. 
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Tryezë Pune, Ligji për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor 

Seminar Penale, Paraburgimi dhe burgimi për të mitur 
 

Më 12 shkurt 2010 është realizuar seminari me 
temë “Paraburgimi dhe Burgimi për të Mitur ”. 
Në këtë seminar janë trajtuar këto çështje: të 
drejtat e të miturit në rastet kur ai është kryes i 
veprës penale, procedura ndaj të miturit në rastet e 
caktimit të paraburgimit, njoftimi i të miturit për 
veprën penale për të cilën akuzohet si dhe qëllimi i 
caktimit të Burgut për të Mitur. 
Përfitues të trajnimit ishin gjyqtarë dhe prokurorë 
që shqyrtojnë rastet e të miturve, bashkëpunëtorë 
profesional si dhe pjesëtarë nga Policia e Kosovës . 
 

 

 Më 16 shkurt 2010 Instituti Gjyqësor i Kosovës,  
  realizoi  tryezën e diskutimeve nga lëmie 
kundërvajtëse, me temë: “Veprat Kundërvajtëse në 
Komunikacionin Rrugor”. Në këtë tryeze fillimisht, u 
paraqitë një vështrim i shkurtër lidhur me risitë dhe 
mangësitë e ligjit për sigurinë në komunikacionin 
rrugor si dhe reflektimi i tyre qoftë pozitiv apo negativ 
përgjatë zbatimit praktik. Gjatë trajtimit të kësaj teme 
gjithashtu, vëmendje e veçantë iu është kushtuar edhe 
ikjes nga vendi i aksidentit i personave të moshës së 
mitur, analizës së aksidenteve rrugore dhe strukturës të 
ekspertizës së tillë e cila në gjykatë shërben si provë e 
rëndësishme për vërtetimin e gjendjes faktike. 
Përfitues të tryezës ishin: gjyqtarët e gjykatës 
kundërvajtëse të disa regjioneve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminar Civile 
 Ligji për Shoqëritë Tregtare, dilemat dhe paqartësitë 

Më 11 shkurt 2010 IGJK në bashkëpunim me   USAID/Deloitte Consulting është organizuar seminari 
me temë “Ligji për Shoqëritë Tregtare, Dilemat dhe 
Paqartësitë”.  
Qëllimi i këtij seminari ishte të kuptohet qeverisja e 
korporatave dhe çështjeve ligjore që ndërlidhen me to, 
përcaktimi i kushteve në konflikt të interesave dhe 
transparenca , ndikimi i auditorit në qeverisjen e 
shoqërive tregtare, shpjegimi i funksioneve të 
zyrtarëve dhe drejtorëve të korporatave si dhe çështjet 
ligjore që ndikojnë në qeverisjen e korporatave.  
 Përfitues të sesionit trajnues ishin gjyqtarët e lëmis 
civile të të gjitha regjioneve të Kosovës, gjyqtarët  e 
Gjykatës Ekonomike të  Qarkut dhe bashkëpunëtorët 
profesional. 
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Tryezë pune Civile -Bashkëpronësia dhe Prona  e Përbashkët sipas LPDTS 
 

Më datën 23 shkurt 2010, është realizuar tryeza e 
punës me temën “ Bashkëpronësia dhe Prona e 
Përbashkët sipas Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat 
Tjera Sendore ”. Në këtë tryezë u trajtuan  këto 
institute: Bashkëpronësia dhe Prona e përbashkët. 
Gjatë kësaj tryeze  në veçanti u  diskutua mbi 
vërtetimin e së drejtës së bashkëpronësisë në një 
pasuri të caktuar të paluajtshme mbi bazën e 
posedimit - parashkrimi fitues si dhe format e 
pronësisë së përbashkët ( pronësia e përbashkët e 
familjeve të mëdha, pronësia e përbashkët e 
bashkëtrashëgimtarëve mbi sendet e masës 
trashëguese dhe pasuria e përbashkët e 
bashkëshortëve). Përfitues të kësaj tryeze ishin  

 gjyqtarët e lëmis civile dhe bashkëpunëtorët 
profesional nga të gjitha regjionet e Kosovës. 

Tryezë Pune - Shkrimi Ligjor  

Më datë 24-25 shkurt 2010, Instituti Gjyqësor i 
Kosovës në bashkëpunim me Programin  për  

Mbështetjen e Drejtësisë në Kosovë NCSC/USAID, 
organizoi tryezën e punës dy ditore më temë: “ 
Shkrimi ligjor dhe Arsyetimi ligjor ”. 
Gjatë këtij sesioni janë trajtuar, tema shumë të 
rëndësishme që lidhen me shkrimin dhe arsyetimin 
ligjor: Rëndësinë dhe evoluimin e shkrimit ligjor 
dhe si të shkruhet një ese. Po ashtu, janë ligjëruar 
komponentët dhe metoda IRAC (çështja, ligji, 
problemi, analiza, dhe konkludimi) cila është 
rëndësia e arsyetimit ligjor për juristet, gjithashtu 
janë shqyrtuar shumë shembuj praktik, bazuar në 
metodat IRAC. Përfitues ishin bashkëpunëtoret 
profesional që punojnë në gjykata dhe prokurori. 
 

Tryezë Diskutimi Civile- Adoptimi dhe procedura e themelimit të adoptimit 
 

  Më datën 18 Shkurt 2010, Instituti Gjyqësor i Kosovës 
organizoi  tryezën e diskutimeve  me temën  “Adoptimi 
dhe Procedura e Themelimit të tij”. Në këtë tryezë u 
trajtuan çështjet lidhur me parimet e adoptimit, caktimin 
e kompetencës dhe procedura e adoptimit. Në veçanti 
është diskutuar lidhur me dilemat e nenit 161 të Ligjit për 
Familjen e Kosovës, ku në praktik po vërehen dukshëm 
qëndrime të ndryshme  juridike  lidhur me zbatimin e 
këtij neni nga gjykata dhe qendrat për punë sociale. 
Qëllimi kryesor i tryezës ishte avancimi dhe thellimi i 
njohurive të gjyqtarëve lidhur me adoptimin, procedurën, 
kompetencat si dhe unifikim i qëndrimeve të ndryshme 
lidhur me vendosjen për adoptimin nëpër  regjionet e 
ndryshme të Kosovës. Përfitues të kësaj tryeze ishin 
gjyqtarët komunal dhe të qarkut. 


