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 e prezantimit ishin temat kryesore 
të këtij sesioni. 
Qëllimet e trajnimit ishin që 
trajnuesve të IGJK-së, tu ofroj një 
qasje praktike të zhvillimit të 
shkathtësive të prezantimit, dhe që 
në rastet e trajnimeve për të 
Drejtën e BE-së, trajnuesit e 
ardhëm të mësojnë si të bëjnë 
vlerësimin e nevojave,  dizajnojnë 
kurset trajnuese, adaptojnë 
mënyrat e ndryshme te të mësuarit 
dhe të rrisin pjesëmarrjen dhe të 

mësuarit në vazhdimësi.  
Ky trajnim do të vazhdoj dhe do të 
mbyllët me kurset tjera përmbajtjesore në 
fushën e së Drejtës së BE-së. 
 
 Pjesëmarrës ishin gjyqtarë dhe prokurorë 
të nivelit komunal dhe të qarkut nga të 
gjitha regjionet, si dhe prokurorë  të 
prokurorisë speciale.  
 

Më 01 deri 03 nëntor 2010, IGJK në 
bashkëpunim me Programin e 
Binjakëzimit (EU-LER) organizuan 
sesionin e parë tre ditor të një trajnimi për 
trajnues lidhur me të Drejtën e BE-së.  
Njohja me ambientin rrethues, 
përzgjedhja e objektivave mësimore, 
temave trajnuese, strukturimi i materialit 
trajnues, metodat e prezantimit, mjetet e 
komunikimit dhe metodologjia  
 

Seminar: Penale Ndjekja Penale sipas Padisë Private sipas Propozimit dhe 
Paditësit Subsidiar  

Më 04 nëntor 2010, Instituti Gjyqësor i 
Kosovës ka realizuar sesionin trajnues në 
lëmin penale, me temën e lartpërmendur. 
Objektivat trajnuese ishin dizajnuar ashtu 
që pjesëmarrësit të janë gjendje që të 
përkufizojnë se për cilat raste penale 
ngritët padia private, të dallojnë paditësin 
privat dhe paditësin subsidiar, të 
identifikojnë se kur dhe kush është 
paditës subsidiar, të vlerësojnë  të drejtat 
dhe procedurat e kalimit të dëmtuarit në  
 

cilësinë e paditësit privat. Gjatë këtij 
seminari pjesëmarrësit  përfituan  praktikat  
më të përshtatshme të mundshme, se kur 
dhe cilët persona mund të jenë paditës 
subsidiar me qëllim që të ndërmarrin  
ndjekjen penale, e  cila dallon thellësisht 
nga ndjekja penale e cila iniciohet sipas 
padisë private për kategori të veprave penale 
të natyrës më të lehtë. 
Pjesëmarrës të këtij trajnim ishin gjyqtarë, 
prokurorë dhe bashkëpunëtor profesional. 

1. Aktivitet nga Programi i vazhdueshëm  

për Arsimim Ligjor (PVAL) 
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Më 10 nëntor 2010 IGJK organizoi seminarin 
me temë “Detyrimi Ligjor për Ushqim”. 
Fokusimi në këtë seminar ishte në shtjellimin e 
temave si:  
Detyrimin ligjor për ushqim, bazën ligjore dhe 
kompetencën lëndore lidhur me këtë detyrim, 
ushqimin e bashkëshortëve, fëmijëve,  

prindërve dhe personave të tjerë në gjini 
se dhe kushtet me ndikim për lartësinë e 
ushqimit.  
 
Rëndësia e këtij trajnimi konsiston në atë 
se gjyqtarët pas përfundimit të tij do të 
jenë në gjendje: 
 
 Të identifikojnë dhe shpjegojnë bazën 
ligjore për caktimin e detyrimit ligjor për 
ushqim, 
 Të dallojnë dhe shpjegojnë 
kompetencën lëndore të gjykatës në 
kontestet për ushqim, 
 Të zbatojnë kushtet me ndikim për 
caktimin e lartësisë së ushqimit, 
 Të dallojnë specifikat e detyrimit të 
ushqimisë nga detyrimet tjera, 

 Ti vlerësojnë veçoritë dhe specifikat e   llojeve 
të ushqimisë sipas Ligjit për Familjen i Kosovës 
(LFK), 
 Të identifikojnë dhe zbatojnë drejtë mënyrën e 
caktimit të detyrimit të ushqimisë  dhe shuarjen e të 
drejtës se ushqimisë. 
Përfitues të këtij seminari ishin gjyqtarët e 
gjykatave të qarkut dhe atyre komunale nga të gjitha 
regjionet e Kosovës. 

Seminar-Civile - Detyrimi Ligjor  për Ushqim 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me 
UNICEF-in, më 09, 17 dhe 22 nëntor 2010 në 
regjionin e Prizrenit, Mitrovicës, Gjilanit e të Pejës, 
ka realizuar tryeza të punës me temë Kodi i 
Drejtësisë për të Mitur.  
Gjatë këtyre tryezave është diskutuar rreth 
plotësimeve dhe ndryshimeve të ish Ligjit Penal për 
të Mitur të Kosovës i cili tashmë është shndërruar 
në Kod. Është diskutuar edhe për pengesat e 
ndryshme të paraqitura në punën praktike të 
gjyqtarëve, prokurorëve, zyrtarëve sprovues, 
organit të kujdestarisë dhe zyrtareve të Policisë së 
Kosovës.   
Me interes të veçantë gjithashtu, është diskutuar për 
gjetjen e modaliteteve të ndryshme për themelimin 
e këshillave lokale ndërinstitucionale, me qëllim të 
forcimit të bashkëpunimit reciprok, koordinimit më 
të mirë të detyrave dhe përgjegjësive në nivel 
regjional, si  dhe  zbatimin më të drejtë të Kodit të 
Drejtësisë për të Mitur në Kosovë. Përveç tjerash  
Përgjatë diskutimit ideja për themelimin e 
këshillave lokale kryesisht është përkrahur nga 

janë propozuar ide te reja, si dhe në mënyrë unanime 
është parashtruar kërkesa lidhur me hartimin e  bazës 
juridike dhe stimulimin e këtyre grupeve koordinuese. 
Pjesëmarrës në trajnim ishin gjyqtarë, zyrtarë policor, 
zyrtarë nga shërbimi sprovues, qendra për punë sociale 
dhe herë pas here zyrtar ligjor nga EULEX. 

 
Tryezë Pune (Regjionale) Ligji Penal për të Mitur i Kosovës (IGJK –UNICEF) 
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Seminar - E Drejta për Respektimin e Jetës Private dhe Familjare Neni 8 i  KEDN 

Instituti Gjyqësor i Kosovës më 18 nëntor 
2010, ka realizuar një seminar ku u trajtua 
neni 8 i KEDNJ.  
Objektivat kryesore të seminarit ishin hartuar 
ashtu që pas trajnimit pjesëmarrësit të janë 
gjendje që: 
 

 të identifikojnë se cilat marrëdhënie 
përbëjnë jetën private sipas konventës, 

 të dallojnë se cilat aktivitete ose masa 
kanë lidhje me jetën private,  

 të vlerësojnë se çfarë përbën një 
ndërhyrje në jetën private,  

 të justifikojnë se cilat garanci 
procedurale kërkohen për të mbrojtur 
të drejtat e individit,  

 të demonstrojnë se a siguron 
mbikëqyrje gjyqësore dhe mbrojtje të 
duhur të të drejtave të njeriut  neni 8 i 
KEDNJ. 

Gjatë këtij seminari pjesëmarrësit patën rastin 
të diskutojnë lidhur me praktikat më të mira  

të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut  
(GJEDNJ), si dhe rreth interpretimit dhe 
përshtatjes  së  Konventës Evropiane me Ligjet  e 
Kosovës.  
Përfitues  të këtij  seminari ishin gjyqtarë dhe 
prokurorë të nivelit kundërvajtës, komunal dhe të 
qarkut nga të gjitha regjionet e Kosovës.  

Tryezë e Diskutimeve - Civile Fitim dhe Humbja e Pronësisë në Sendet e Luajtshme sipas LPTDS   

IGJK më 11 nëntor 2010 organizoi tryezën e 
diskutimeve me temën e lartpërmendur. Me këtë 
rast u trajtuan institutet juridike si: fitimi i 
pronësisë në sendet e luajtshme pa pronarë, gjetja 
e sendit dhe gjetja e thesarit si dhe raste nga 
praktika gjyqësore.  
Pas përfundimit të këtij trajnimi gjyqtarët do të 
jenë në gjendje që: 

 Të identifikojnë dhe zbatojnë drejt dispozitat 
ligjore për fitimin origjinar të pronësisë në sendet e 
luajtshme pa pronar. 

 Të dallojnë bazat juridike që i referohen mënyrës 
origjinare të fitimit të pronësisë në sendet e luajtshme 
pa pronar. 

 Të listojnë kushtet ligjore që duhet të plotësohen 
për fitimin e të drejtës së pronësisë në sendet e 
luajtshme pa pronar, 

 T’i zbatojnë drejtë dispozita ligjore në  praktikën 
gjyqësore lidhur me këto forma të fitimit të pronësisë. 
Të dallojnë dhe krahasojnë rastet kur e drejta, 
përkatësisht detyrimi për ushqim mund të jetë në bazë 
të kontratës (kontrata për ushqimin e përjetshëm), në 
bazë të legatit, nga delikti në bazë të fajësisë ose në 
bazë të ligjit. 
Përfitues të këtij seminari ishin gjyqtarët e gjykatave 
të qarkut dhe atyre komunale nga të gjitha regjionet e 
Kosovës. 
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Seminar - Metodologjia e Punës Juridike në Çështjet  Penale  (IGJK+Twinning) 

Tryezë e Diskutimeve - Civile - Shkaqet e Nulitetit Relativ dhe Absolut të Kontratës 

Më 19 nëntor 2010 Instituti Gjyqësor i Kosovës 
organizoi tryezën e diskutimeve me temë “Shkaqet e 
Nulitetit Relativ dhe Absolut të Kontratës”.  

Temat e trajtuara gjatë kësaj tryeze ishin përqendruar në 
bërjen e dallimit në mes kritereve nule dhe të 
rrëzueshme te kontratat, të metat e vullnetit si dhe 
pasojat e anulimit të kontratës.  
Ky trajnim kishte disa objektiva, si; zbatimin e drejtë të 
dispozitat ligjore në rastet kur kontrata shuhet me 
anulim, identifikimi i kontratave të cilat janë absolutisht 
të pavlefshme dhe pasojat juridike të kësaj 
pavlefshmërie, zbërthimi i “konvalidimit”  si fuqizim i 
kontratës relativisht të pavlefshme dhe efektet kryesore 
të konvalidimin, deklarimi i vullnetit të lirë të palës dhe 
deklarimin e vullnetit jo të lirë (dhuna, forca, mashtrimi 
ose lajthimi). 
Përfitues të kësaj tryeze diskutimesh ishin gjyqtarët e 
lëmis civile nga gjykatat e qarkut dhe gjykatat komunale 
nga të gjitha regjionet e Kosovës. 

Përfitues të këtyre seminareve ishin gjyqtarët dhe 
prokurorët e nivelit të qarkut dhe atij komunal nga të 
gjitha regjionet e Kosovës. 

Më 22 nëntor në Klinë dhe më 23 nëntor në Prishtinë, 
IGJK në bashkëpunim me Programin e Binjakëzimit, 
një Program për Reformim të Sistemit të Arsimimit 
Ligjor në Kosovë (EU-LER), ka realizuar dy seminare 
me temë “Metodologjia e punës juridike në çështjet 

penale”. Temat më të trajtuara përmes këshillave 
praktike nga një me përvojë nga një shtet anëtar i BE-
së, ishin përgatitja e procedurës deri në gjykimin 
kryesor, vlerësimi i juridiksionit për një procedure 
konkrete, zhvillimi i gjykimit kryesor dhe çështja e 
vendim marrjes. Qëllimi i këtij seminari ishte trajtimi i 
teknikave themelore të menaxhimit të lëndëve si dhe 
përdorimi i masave të veçanta në rritjen e efikasitetit 
të punës dhe në përshpejtimin e procedurave 
gjyqësore.  

Seminar– Kundërvajtje - Kundërvajtjet kundër Rendit dhe Qetësisë Publike 

Më 23 nëntor 2010, IGJK, ka realizuar një tryezë pune me 

tema nga lemia kundërvajtëse.  Objekt trajtimi ishte 
njohja me parimet e procedurës kundërvajtëse,  

organet kompetente për paraqitje të kërkesës për fillimin 
e procedurës së tillë, mënyrën e përpilimit si dhe 
përmbajtjen e kërkesës nga organi kompetent. Në 
sesionin e pasdites vëmendje e veçante iu kushtua 
parimeve dhe rregullave ligjore rreth procedurës së 
marrjes në pyetje të pandehurve dhe të 
dëshmitarëve,  duke e realizuar edhe një simulim të rastit, 
për të ndihmuar në zhvillimin e shkathtësive praktike të 
pjesëmarrësve.  
 Qëllimi i tryezës ishte që pjesëmarrësit të njoftohen me 
veprat kundervajtëse dhe dilemat e paraqitura gjatë 
zbatimit praktik, pasi që përfitues të tryezës ishin 
gjyqtarët e porsaemëruar në gjykatat komunale për 
kundërvajtje nga të gjitha regjionet. 
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Më 22, 29 tetor si dhe më 5 nëntor 2010, IGJK, në 
kuadër të Programit të Trajnimeve për Avancim  

realizoi sesionin trajnues me temë “E Drejta 
Civile Materiale dhe Procedurale”. 
 
Çështjet të cilat janë trajtuar gjatë këtij 
trajnimi kanë qenë ato për mjetet e 
jashtëzakonshme juridik, si revizioni dhe 
kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë si dhe e 
drejta e parablerjes dhe krijimi i mundësive 
për një procedurë efikase me Ligjin e 
Procedurës Kontestimore (LPK).  
Objektivë kryesore e këtyre sesioneve ishte 
identifikimi i rasteve dhe afateve kur mund të 
paraqiten mjetet e jashtëzakonshme juridike, 
prezantimi i arsyeve ligjore për paraqitjen e 
këtyre mjeteve, dhe krahasimi i të drejtës së 
përparësisë në blerjes me të drejtën në 
parablerje. 
Përfitues të këtij programi trajnues ishin 

gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit të qarkut . 
 
 
 

Moduli 2 - E Drejta Civile dhe Procedura Civile  

 seminari ishin gjyqtarë, prokurorë nga niveli 
kundërvajtës, komunal dhe të qarkut, të përfshirë nga te 
gjitha regjionet e Kosovës si dhe bashkëpunëtorë 
profesional e kandidat të Programit Fillestar për 
Arsimim Ligjor. 

Më 24 nëntor 2010,  Instituti Gjyqësor i Kosovës ka 
realizuar një sesion trajnues praktik në formë  të një  
simulimi të gjykimit nga lëmia penale.  
Ndër objektivat trajnuese kryesore për ketë simulim 
gjykimi ishin hartuar në mënyrë që pjesëmarrësit të 
jenë në gjendje që: 

 të zbatojnë përgatitjet konkrete për zhvillimin 
e një gjykimi të suksesshëm,  

 të klasifikojnë elementet kyçe të zhvillimit të 
një shqyrtimi gjyqësor,  

 të demonstrojnë se si bëhet një  shqyrtim 
gjyqësor  i një rasti penal,  

 të vlerësojnë se për të cilat raste mund të 
shtyhet shqyrtimi gjyqësor. 

 
Qëllimi i këtij trajnimi ishte trajtimi i çështjeve që 
kanë të bëjnë me përmirësimin e shkathtësive 
profesionale praktike të gjyqtarëve dhe prokurorëve, 
përkitazi me menaxhimin sa më efikas të lëndëve dhe 
zvogëlimin e numrit të tyre. Pjesëmarrës  të këtij 
SEMINARI 

Simulim Gjykimi - Penale - Shqyrtimi Gjyqësor 

 

3. Aktivitet nga   Programi i Trajnimeve për Avancim (PTA) 
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Moduli 7 -  Etika Gjyqësore dhe Sjellja Profesionale  

Më 09 nëntor 2010, Instituti Gjyqësor i 
Kosovës në bashkëpunim me Projektin për 
Mbështetje Drejtësisë në Kosovë (NCSC) e 
përkrahur nga USAID-i, në kuadër të 
Programit të Trajnimeve për Avancim, realizoi 
sesionin trajnues “ Etika Gjyqësore dhe 
Prokuroriale”. 
Objektivë kryesore ishte që përfituesit e këtij 
trajnimi të identifikojnë parimet dhe rregullat e 
etikës gjyqësore dhe prokuroriale dhe të 
zbatojnë praktikat më të mira në këtë fushë. 
 
Çështjet të cilat janë përfshirë gjatë trajnimit 
kishin të bënin me rregullat e sjelljes 
profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve të 
parapara me kodin e etikës. Me këtë rast janë 
prezantuar raste hipotetike ku gjyqtarët 
pjesëmarrës kanë zgjidhur problemet etike të 
cilat janë prezantuar në këto raste. 
 
 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte të ndihmojë në 
forcimin e instinktit profesional për 
identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve etike. 
  
Përfitues të këtij programi trajnues ishin 
gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit të qarkut . 

 
Moduli 3 - Akti Administrativ dhe Konflikti Administrativ 

Më 19 nëntor dhe 10 dhjetor 2010, Instituti 
Gjyqësor i Kosovës, në kuadër të Programit të 
Trajnimeve për Avancim realizoi sesionet e 
radhës me temë Akti Administrativ dhe 
Konflikti Administrativ. 
Objektivë kryesore ishte që përfituesit nga ky 
trajnim të jenë në gjendje të identifikojnë aktet 
administrative kundër të cilave mundë dhe nuk 
mund të zhvillohet  
 

 konflikti administrativ, vlerësojnë kur gjykata 
mund të vendosë në konfliktin për vlerësimin e 
ligjshmërisë së aktit administrativ dhe kur në 
atë të juridiksionit të plotë. 
 
Çështjet të cilat janë përfshirë në kuadër të 
këtyre dy cikleve trajnuese ishin: Aktet 
administrative, llojet, pavlefshmëria e akteve 
administrative, konflikti administrativ dhe 
konflikti i juridiksionit të plotë dhe konflikti për 
vlerësimin e ligjshmërisë së aktit administrativ. 
 
Qëllimi i këtij trajnimi ishte zbatimi i drejtë i 
dispozitave të LPA-së  dhe LKA-së kur ka të 
bëjë me aktin administrativ dhe konfliktin 
administrativ. 
 
Përfitues ishin gjyqtarët e nivelit të qarkut dhe 
nivelit suprem si dhe prokuror të Prokurorisë së 
Shtetit.  
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E Drejta e BE-së  

Më 23 dhe 30 nëntor 2010, Instituti Gjyqësor i 
Kosovës në kuadër të Programit të Trajnimeve 
për Avancim realizoi sesionet e radhës me temë E 
drejta e BE-së.  
 
Çështjet të cilat janë përfshirë gjatë dy cikleve 
trajnuese ishin: struktura dhe burimet e së drejtës 
së Bashkimit Evropian, Institucionet e Bashkimit 
Evropian, Gjykata Evropiane e Drejtësisë, 
Qytetaria e Bashkimit Evropian dhe katër liritë 
themelore.  
Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive 
mbi funksionimin e Bashkimit Evropian si dhe 
me procesin e vendimmarrjes në Bashkimin 
Evropian. 
 

Përfitues ishin gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit 
të qarkut.  

Programi i Trajnimit Ndërmjetës për Referentët Përmbarues - Moduli “Etika” 
 

Më 10 nëntor në Klinë dhe 12 nëntor në 
Prishtinë, Instituti Gjyqësor i Kosovës në 
kuadër të Programit të Trajnimit Ndërmjetës 
për Referentët Përmbarues, në bashkëpunim 
me Projektin për Mbështetjen e Drejtësisë në 
Kosovë (USAID) si dhe Programit Holandez 
për reformimin e përmbarimeve në Ballkan 
ka  

 realizuar edhe sesionet e fundit për këtë vit 
me temë: “Etika”  
 
Objektivë kryesore ishte që përfituesit nga 
këto trajnime të jenë në gjendje të kuptojnë 
sjelljen e mirë dhe të pahijshme në bazë të 
rregullave të etikës, pasojat e shkeljeve të 
rregullave të etikës, mekanizmat për 
monitorim dhe kontroll. 
 
Qëllimi i këtij trajnimi ishte ngritja e 
njohurive mbi parimet etike, profesionale dhe 
personale të nëpunësve përmbarimor dhe 
implementimi në praktikë i këtij kodi.  
 
Përfitues ishin zyrtarët përmbarues të të gjitha 

gjykatave të Kosovës dhe meqë ishin sesionet e 
fundit nga ky program për këtë vit,  u certifikuan 
gjithë zyrtarët përmbarimor që ishin pjesëmarrës 
në këtë program. 
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Trajnimet në Programin Fillestar për Arsimim Ligjor (gjenerata e tretë)  

Trajnimi në Programin Fillestar për Arsimim Ligjor 
për gjeneratën e tretë tanimë është në muajin e tretë 
të fazës së parë dhe gjithçka është realizuar sipas 
programit dhe planit të paraparë.  
 
Për këtë fazë është paraparë organizimi i trajnimeve 
në 12 module trajnuese, në të cilat trajnuesit 
përdorin metodën e kombinuar teoriko praktike gjë 
e cila e bën trajnimin atraktiv dhe shumë 
profesional. Për të gjitha këto module nga trajnuesit 
janë hartuar dhe shtypur materialet trajnuese 
(modulet) të cilat përdoren gjatë ligjërimit. 
 
Trajnimi organizohet 3 ditë në javë, në orar të plotë 
pune sipas orarit të përcaktuar dhe është vijuar nga 
32 kandidatët. Më 12, 15 dhe 17 nëntor 2010 është 
mbajtur provimi i mesfazës së parë për  
 

kandidatët të cilët ndjekin trajnimet në 
Programin Fillestar për Arsimim Ligjor III, i cili 
edhe ka shënuar mesin e fazës së parë të këtij 
programi.  
 
Pas përfundimit të provimit është bërë vlerësimi 
i testeve nga ana e trajnuesve të cilët kanë 
hartuar provimin, rezultatet e të cilit janë 
publikuar në ambientet e IGJK-së.  
 
Rezultatet e treguara nga kandidatët janë të 
nivelit të lartë dhe tregojnë shkallën e 
përgatitjes profesionale të kandidatëve.  
 
Rregullat për organizimin dhe administrimin e 
këtij provimi kanë qenë të njëjta me rregullat e 
zbatuara në provimin e mes fazës së parë e të 
cilat kanë qenë të bazuara në rregullat e 
zbatuara në Provimin Përgatitor/Hyrës.  
 

4. Aktivitetet për Programin Fillestar për Arsimim Ligjor ( PFAL) 


