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Programi për Hulumtime dhe Publikime  

Instituti Gjyqësor i Kosovës në përmbushje të mandatit të tij për zhvillimin e kapaciteteve të sistemit gjyqësor 
dhe prokurorial, përveç trajnimeve ka në mandat edhe kryerjen e veprimtarive profesionale kërkimore të cilat i 
realizon përmes Programit për Hulumtime dhe Publikime.  
 
Bazuar në këtë mandat Programi për Hulumtime dhe Publikime gjatë vitit 2017 do të fokusohet në tri aspekte: 
hulumtime, publikime dhe ofrimin e qasjes në burime ligjore përmes bibliotekës së IGJK-së. 
 
Qëllimi i PHP-së është: 

� Realizimi i hulumtimeve për zhvillimin e programeve trajnuese të IGJK-së; 
� Sigurimi dhe ofrimi i burimeve ligjore të nevojshme për përfituesit e vet; 
� Shfrytëzimi i resurseve ligjore për nevojat e gjyqësorit; 
� Përmirësimi i cilësisë së botimeve dhe publikimeve shkencore; 
� Inkurajimi dhe përfshirja e komunitetit ligjor veçanërisht gjyqtarëve dhe prokurorëve në publikime 

shkencore. 

103. Hulumtimet 

Hulumtimet gjatë vitit 2017 do të jenë të përkushtuara në drejtim të zhvillimit dhe përmirësimit të programeve 
trajnuese si dhe për nevojat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. 
 
Për zhvillimin dhe përmirësimin e programeve trajnuese do të realizohen: 

� Analiza të programit trajnues si në aspektin e metodologjisë ashtu edhe në aspektin e përmbajtjes, 
përmes programeve të vlerësimit, pyetësorëve dhe takimeve me gjyqtarë, prokurorë dhe profesionistë 
tjerë ligjor të gjykatave dhe prokurorive; 

� Vlerësime të programeve dhe institucioneve trajnuese regjionale dhe ndërkombëtare; 
� Hulumtime rreth ndikimit të trajnimeve në punën e gjykatave dhe prokurorive; 
� Hulumtime rreth vështirësive në zbatim të legjislacionit në punën e gjykatave dhe prokurorive;  
� Identifikimin e problemeve praktike që do të rezultojnë me krijimin dhe zhvillimin e mjeteve juridike 

dhe hulumtime tjera sipas nevojave të gjyqtarëve. 

Të gjitha këto analiza dhe hulumtime do të jenë ndihmesë dhe kontribuuese në zhvillimin dhe avancimin e pro-
gramit trajnues për vitin 2018 dhe rritjen e performancës së IGJK-së në ofrimin e programeve trajnuese dhe 
performancës së punës së gjykatave dhe prokurorive.  
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104. Publikimet 

Zhvillimi profesional i gjyqtarëve, prokurorëve dhe profesionistëve tjerë arrihet edhe përmes publikimeve në 
fushën juridike veçanërisht në lëmin e gjyqësorit. Kjo komponentë pasuron kulturën juridike me njohuri prak-
tike dhe teorike.  
 
Publikimet e IGJK-së synojnë që të jenë burim informimi veçanërisht me risitë në legjislacion dhe në 
përgjithësi në lëmin e drejtësisë si dhe informues për aktivitetet trajnuese të IGJK-së. 
 
Publikimet që IGJK planifikon t’i realizoj gjatë vitit 2017 janë: 
  
Revista “Opinio Juris”, tashmë e konsoliduar si revistë e gjithë profesionistëve ligjor, e cila  do të vazhdojë 
të nxisë komunitetin ligjor në publikimin e rezultateve hulumtuese, veçanërisht të gjyqtarëve dhe prokurorëve, 
por edhe profesionistëve tjerë në funksion të mbështetjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kjo revistë do të jetë 
një literaturë shtesë dhe lehtësuese veçanërisht për gjyqtarë dhe prokurorë. 
 
Revista Justicia, do të përmbledhë punimet e gjyqtarëve dhe prokurorëve të sapoemëruar  të cilët vijojnë 
trajnimet në Programin e Trajnimit Fillestar.  
 
Modulet trajnuese, janë përmbledhje e kurseve trajnuese të cilat realizohen në kuadër  të programeve 
trajnuese. Sipas nevojës së përfituesve janë të mundshme edhe ribotimi i moduleve aktuale. 
 
Raporti vjetor i cili pasqyron aktivitetet e IGJK-së brenda vitit. 
 
Programi i Punës për vitin 2018 i cili përmban aktivitetet e IGJK-së që do të realizohen  gjatë vitit 2018. 
 
Programi Trajnues për vitin 2018 që reflekton nevojat e gjyqësor it për  zhvillimin e kapaciteteve profe-
sionale dhe shkathtësive praktike të gjyqtarëve, prokurorëve dhe profesionistëve tjerë ligjor. 
  
Buletini mujor, do të vazhdojë të publikohet në baza mujore dhe të pasqyrojë aktivitetet e IGJK-së 
brenda muajit. 

105. Biblioteka  

Në përmbushje të mandatit për të ofruar burime ligjore për gjyqtarët, prokurorët dhe profesionistët e tjerë 
ligjor, IGJK edhe gjatë vitit 2017 do të vazhdojë me pasurimin dhe menaxhimin bibliotekës si fizike ashtu 
edhe asaj elektronike.  
 
Aktivitetet e bibliotekës do të vazhdojnë si në vijim: 

� Identifikimi i titujve të ri në fushën juridike dhe sigurimi i tyre për bibliotekën e IGJK-së; 
� Njoftimi i rregullt i përfituesve me materialet e reja ligjore që posedon biblioteka e IGJK-së; 
� Do të vazhdohet me katalogimin dhe klasifikimin e materialeve të reja ligjore; 
� Ofrimi i qasjes në data baza të ndryshme ligjore deri në korrik 2018; 
� Krijimi dhe sigurimi i mjeteve që detektojnë plagjiaturën me qëllim të cilësisë së publikimeve të  IGJK-

së veçanërisht revistave shkencore. 




