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Të nderuar,

Nëpërmjet këtij raporti, pasqyrohen trajnimet, aktivitetet dhe të arriturat tjera të Institu-
tit Gjyqësor të Kosovës gjatë vitit 2015. Gjatë kësaj periudhe, të gjitha aktivitetet e IG-
JK-së kanë qenë të fokusuara në zhvillimin e kapaciteteve brenda sistemit gjyqësor dhe 
prokurorial, duke u bazuar në mandatin që buron nga Ligji për Themelimin e IGJK-së 
dhe akteve tjera nënligjore, Objektivave Strategjike për Vitin 2015, Programin Kornizë 
të trajnimeve 2014-2015 të konkretizuara në Planin për Zbatimin Kornizë të Trajnimeve 
Janar-Qershor si dhe Korrik-Dhjetor 2015.

Programet për arsimim ligjor të IGJK-së, gjatë këtij viti u fokusuan në ngritjen e kapaciteteve të gjyqtarëve, 
prokurorëve, kandidatëve për gjyqtar dhe prokuror, stafit administrativ të gjykatave dhe prokurorive, si dhe ofrimit 
të burimeve dhe materialeve tjera ligjore. 

Në kuadrin e trajnimeve të vazhdueshme janë realizuar trajnime nga të gjitha fushat e së drejtës, në të cilat kanë 
marrë pjesë gjyqtarët dhe prokurorët nga të gjitha departamentet. Karakteristikë e veçantë e këtij viti janë edhe 
programet e specializuara të trajnimit veçanërisht në fushën e krimit të organizuar si dhe trajnimet përmes plat-
formës së mësimit në distancë. 

Në Programin e Trajnimit Fillestar është realizuar faza përmbyllëse e trajnimit praktik për kandidatët për gjyqtarë 
dhe prokurorë, e realizuar në gjykata dhe prokurori si dhe trajnimet praktike në institucionet e tjera të drejtësisë. 
Në Programin për Hulumtime dhe Publikime, është funksionalizuar biblioteka ligjore e cila ofron burime dhe mate-
riale ligjore si dhe data baza ligjore ndërkombëtare që janë vënë në shërbim për anëtarët e sistemit gjyqësor dhe 
prokurorial. Në fushën e publikimeve janë publikuar module trajnuese, doracakë për gjyqtarë, revista shkencore, 
buletine dhe broshura.

Në këtë raport gjithashtu theksohen aktivitetet të cilat IGJK i ka realizuar gjatë vitit 2015 me partnerët ndërkom-
bëtarë në ofrimin e programeve trajnuese, programeve të shkëmbimit në realizimin e konferencave të ndryshme 
për gjyqtarë dhe prokurorë me qëllim të mbështetjes së sistemit gjyqësor e prokurorial të Kosovës. 

Po ashtu edhe në Departamentin për Administratë dhe Financa janë realizuar aktivitete të shumta në ekzekutimin 
e buxhetit që ka rezultuar në zbatimin adekuat të programeve dhe funksioneve të IGJK-së.

Përkundër sfidave në zbatimin e aktiviteteve të pasqyruara në këtë raport, IGJK ka arritur të përmbush mandatin 
ligjor dhe vizionin e tij duke treguar përkushtim të lartë nga stafi i IGJK-së. 

Në fund, dëshiroj që në emër të Këshillit Drejtues të IGJK-së, të falënderoj të gjithë përfituesit e IGJK-së, insti-
tucionet e sistemit gjyqësor dhe prokurorial, institucionet tjera vendore, organizatat ndërkombëtare, partner, do-
natorë dhe miq të IGJK-së, pa mbështetjen e të cilëve rezultatet e arritura gjatë këtij viti nuk do të ishin në nivelin 
siç janë prezantuar në këtë raport. 

Sinqerisht,

Ymer Hoxha

Kryetar i Këshillit Drejtues

Hyrje
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1. Përmbledhje ekzekutive

Ligji nr. 02/L-25 themelon Institutin Gjyqësor të Kosovës (IGJK) si institucion të pavarur dhe kryesor për trajnimin 
e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe përgatitjen profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve të ardhshëm, trajnimin 
e profesionistëve tjerë në kuadër të sistemit gjyqësor e prokurorial të Kosovës, të identifikuar nga IGJK, si dhe 
zhvillimin e planeve për një sistem gjyqësor të pavarur, të paanshëm, efikas dhe efektiv si dhe kryen veprimtari të 
tjera profesionale si institucion profesional-kërkimor për zhvillimin e gjyqësisë në Kosovë në pajtim me standardet 
evropiane.

Nëpërmjet këtij Raporti Vjetor të Punës, pasqyrohen aktivitetet e IGJK-së të realizuara gjatë vitit 2015, ku IGJK 
është përqendruar në zbatimin e programit të punës me qëllim të ngritjes së kompetencave profesionale dhe in-
terdisiplinare të profesionistëve të sistemit gjyqësor dhe prokurorial, përmes programeve të ndryshme trajnuese 
në të cilat janë përfshirë përveç gjyqtarëve dhe prokurorëve edhe kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë si dhe 
profesionistët tjerë nga lëmi i gjyqësisë e prokurorisë të identifikuar nga IGJK. 

Raporti përfshinë trajnimet e vazhdueshme për gjyqtarë dhe prokurorë të cilat janë organizuar nga të gjitha lëmit 
e së drejtës e veçanërisht; penale, civile përfshirë drejtësinë për fëmijë, administrative, kushtetuese, tregtare, të 
drejtën ndërkombëtare, të drejtën e Bashkimit Evropian, të drejtat dhe liritë themelore të njeriut etj. Në kuadër të 
këtyre aktiviteteve janë përfshirë edhe tema e module trajnuese të karakterit interdisiplinar si etika profesionale, 
arsyetimi ligjor, menaxhimi dhe shumë trajnime tjera të cilat në raport janë paraqitur në mënyrë të hollësishme. 

Në mbështetje të gjyqtarëve dhe prokurorëve të sapo emëruar, IGJK ka përgatitur programe orientuese të foku-
suara në informimin e strukturës organizative në gjykata dhe prokurori si dhe adaptimin në ushtrimin e funksionit 
të gjyqtarit/prokurorit. 

Në prill të vitit 2015 me sukses përfundoi trajnimi fillestar i gjeneratës së pestë të kandidatëve për gjyqtarë dhe 
prokurorë. Në periudhën raportuese njëzetetetë (28) kandidatë për gjyqtarë dhe prokurorë kanë përfunduar fazën 
praktike të Programi për Trajnim Fillestar, si dhe i janë nënshtruar provimit përfundimtar. 

Gjatë periudhës raportuese IGJK ka organizuar trajnime për stafin mbështetës të gjykatave dhe prokurorive, 
ndërsa është punuar intensivisht edhe në fushën e publikimeve me ç ‘rast janë publikuar një seri e moduleve në 
të gjitha programet trajnuese si dhe doracakë për gjyqtarë, revista shkencore, buletine e broshura. Po ashtu është 
punuar në ofrimin e burimeve ligjore për gjyqtarë dhe prokurorë ku është themeluar biblioteka ligjore që përbëhet 
nga materiale në kopje fizike dhe elektronike përfshirë abonime në databaza ligjore ndërkombëtare. 

IGJK, ka organizuar edhe programe shkëmbimi dhe programe praktike jashtë vendit për gjyqtarë prokurorë dhe 
stafin mbështetës të gjykatave dhe prokurorive.

Gjithashtu janë realizuar aktivitete të ndryshme në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtarë dhe është shënuar 
pjesëmarrje aktive në konferenca e takime regjionale e ndërkombëtare që kishin në fokus trajnimin për gjyqtarë, 
prokurorë dhe profesionistë tjerë nga lëmi i gjyqësisë. Po ashtu IGJK ka vazhduar në mënyrë intensive bash-
këpunimin me donatorë dhe partner implementues të programeve të ndryshme të trajnimit, ku disa prej projekteve 
kanë qenë afatmesme dhe janë në vazhdimësi edhe në vitet vijuese.

Përveç aktiviteteve në Departamentin e Programit edhe në Departamentin për Administratë dhe Financa janë 
realizuar aktivitetet të shumta. Sfidat gjatë vitit 2015 si rezultat i rritjes së nevojës për trajnime, u shprehën jo 
vetëm në ekzekutimin e buxhetit të IGJK-së, por edhe në nevojën për më shumë staf profesional. Megjithatë me 
mbështetje të donatorëve, me programe të praktikës dhe shpërndarje adekuate të detyrave dhe trajnimeve për 
stafin, është arritur të menaxhohet kryerja e funksioneve të IGJK-së.  

Në periudhën raportuese, IGJK është angazhuar me të gjithë potencialin në zbatimin mandatit ligjor dhe vizionit 
e misionit të IGJK-së në përmbushjen e objektivave për ndërtimin e një sistemi gjyqësor të pavarur, të paanshëm 
dhe profesional jo vetëm tek gjyqtarët dhe prokurorët ekzistues por edhe gjyqtarët e prokurorët e ardhshëm, pa-
varësisht sfidave të hasura gjatë zbatimit të aktiviteteve të përshkruara në këtë raport. 
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2. Korniza Ligjore
Instituti Gjyqësor i Kosovës është themeluar nga OSBE-Misioni në Kosovë në vitin 2000, mision ky i cili edhe e ka me-
naxhuar, financuar dhe udhëhequr deri në vitin 2006, kur Kuvendi i Kosovës nxjerr Ligjin nr. 02/L-25 me të cilin IGJK-në 
e themelon si organ të pavarur profesional i cili gëzon statusin e personit juridik. 

Ligji është shpallur me Rregulloren nr. 2006/23 për shpalljen e Ligjit mbi Themelimin e Institutit Gjyqësor të Kosovës të 
miratuar nga Kuvendi i Kosovës e cila përmban disa ndryshime në ligj.

2.1 Baza ekzistuese ligjore 

Në realizim të mandatit ligjor, IGJK ka nxjerrë aktet nënligjore që kanë të bëjnë me organizimin dhe administrimin e 
brendshëm përfshirë dhe funksionimin e programeve të ndryshme trajnuese, si në vijim:

  Statuti;

  Rregullore Nr.03/2015 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në IGJK;

  Rregullore Nr. 01/2013 për Programin e Trajnimit Fillestar dhe Provimin Përgatitor;

  Rregullore Nr. 02/2013 për Programin e Trajnimit të Vazhdueshëm;

  Rregullore Nr. 01/2014 për Kërkime dhe Publikime në Institutin Gjyqësor të Kosovës;

  Rregullorja për Organizimin e Provimit Përfundimtar të Programit të Trajnimit Fillestar;

  Rregullorja për Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve në Programe të Praktikës dhe Shkëmbimit Jashtë Vendit;

  Rregullorja për Bibliotekën e IGJK-së;

  Rregullat për Procedurën e Organizimit të Provimit Përgatitor;

  Rregullat për Zgjedhjen e Trajnuesve të Përkohshëm të IGJK-së;

  Udhëzimi Administrativ Nr. 01/2011 për Mënyrën dhe Format e Komunikimit Zyrtar;

  Udhëzim Administrativ Nr. 02/2011 për Koordinim me Donatorët e IGJK-së;

  Udhëzimi Administrativ Nr. 02/2012 për Vlerësimin e Pasurisë të Institutit Gjyqësor të Kosovës.

2.2 Zhvillimi i bazës ligjore në periudhën raportuese

Gjatë këtij viti, IGJK ka nxjerr rregulloren për organizimin e provimit përfundimtar, ku bazuar në të është organizuar 
provimi përfundimtar për gjeneratën e V-të të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë. Po ashtu janë përcaktuar rregul-
lat për pjesëmarrje në programet praktike jashtë vendit për të gjitha kategoritë përfituese të IGJK-së. Gjithashtu ka hyrë 
në fuqi rregullorja për bibliotekën e IGJK-së. 

Në vitin 2015, ka pasur ndryshime ligjore në Ligjin për Gjykatat, Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Ligjin për 
Prokurorin e Shtetit dhe Ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Bazuar në këto ligje provimi për gjyqtarë/prokurorë i 
cili deri në këtë kohë është organizuar nga IGJK, tani e tutje do të organizohet nga KGJK dhe KPK si dhe trajnimi fillestar 
do të ndiqet pas emërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Po ashtu përcaktohet që trajnimi fillestar do të zgjatë 12 muaj. 

Këto ndryshime kanë ndikim direkt në mandatin e IGJK-së, pasi që sipas Ligjit mbi Themelimin e IGJK-së përcaktohet 
se provimi përgatitor organizohet nga IGJK në bashkëpunim me KGJK-në dhe KPK-në dhe trajnimi fillestar ndiqet nga 
kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë para emërimit. Gjithashtu kjo ndikon edhe në kohëzgjatjen e trajnimit fillestar, pasi 
që programi trajnues për gjeneratën e V-të ka zgjatur 16 muaj. 

2.3 Vështirësitë ligjore që ka hasur IGJK në përmbushjen e misionit të vet

Krahas zbatimit të Ligjit për Themelimin e Institutit Gjyqësor të Kosovës, akteve normative të brendshme për të cilat 
IGJK në mënyrë të veçantë i kushton kujdes, po ashtu gjatë punës së vet IGJK është e lidhur ngushtë me zbatimin 
e Ligjit për Gjykata, Ligjin për Prokurorin e Shtetit, Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Ligjin për Këshillin 
Prokurorial të Kosovës. 

Në këtë drejtim për IGJK-në janë paraqitur disa vështirësi së pari për faktin se këto ligje nuk kanë qenë në harmoni të 
plotë me Ligjin për Themelimin e Institutit Gjyqësor të Kosovës e veçanërisht në pjesën e kompetencave që në disa 
raste ka krijuar paqartësi tek institucionet përkatëse rreth përmbushjes së kompetencave që burojnë nga këto ligje. 
Konkretisht kjo është reflektuar tek organizimi i provimit përgatitor për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë.
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Përveç kësaj mos harmonizimi i vet Ligjit për Gjykata dhe Ligjit për Prokurorin e Shtetit deri në amandamentimin e tyre 
në qershor 2015, posaçërisht lidhur me kriteret për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve ka krijuar disa vështirësi për 
IGJK-në, në dhe zbatimin e Programit për Trajnim Fillestar për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë.

3. Përshkrimi i IGJK-së
IGJK si institucion profesional i cili mbështetë funksionimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial të pavarur, kom-
petent, efikas dhe që e gëzon besimin e publikut, synon ngritjen e bashkëpunimit të brendshëm dhe më gjerë me 
qëllim të zhvillimit të programeve trajnuese për përfituesit e vet si dhe zhvillimin e resurseve për hulumtime dhe 
qasje në burime ligjore sipas standardeve më të larta të fushës së trajnimeve gjyqësore.

3.1 Misioni

IGJK synon ngritjen në një institucion i cili i përshtatet dinamikës së zhvillimeve legjislative, ndryshimeve në siste-
min gjyqësor e prokurorial, ngritjen e bashkëpunimit regjional e më gjerë, zhvillimin e programeve trajnuese për 
ngritjen e shkathtësive të përfituesve si dhe zhvillimin e resurseve ligjore për hulumtime në harmoni me standar-
det më të larta ndërkombëtare.

3.2 Vizion

Në bashkëpunim dhe partneritet të gjithanshëm IGJK do të luaj rol kyç për funksionimin e sistemit gjyqësor dhe 
prokurorial të pavarur, kompetent, efikas dhe që e gëzon besimin e publikut, përmes zhvillimit dhe ngritjes së 
kapaciteteve profesionale, etike dhe shkathtësive tjera të përfituesve të tij.

3.3 Kompetencat e IGJK-së sipas ligjit 

Bazuar në Ligjin për Themelimin e tij, IGJK-ja është institucioni kryesor përgjegjës për: 

  Aftësimin e bartësve dhe bartësve potencial të funksionit në gjyqësi (gjyqtarëve dhe prokurorëve); 

  Vlerësimin dhe organizimin e provimit përgatitor për gjyqtarë dhe prokurorë; 

  Kurset e posaçme të aftësimit për avancim të gjyqtarëve dhe prokurorëve; 

  Kurse për aftësimin bazë të gjyqtarëve porotë; dhe 

  Kurse për aftësimin e profesionistëve të tjerë në lëmin e gjyqësisë të identifikuara nga IGJK-ja.  

IGJK-ja gjatë punës së vet, po ashtu kryen edhe funksione tjera si më poshtë: 

  Zhvillon plane aftësimi afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata për një gjyqësi efikase, efektive dhe të 
paanshme; 

  Kryen edhe veprimtari të tjera profesionale si institucion profesional-kërkimor për zhvillimin e gjyqësisë 
në Kosovë në pajtim me standardet evropiane. 
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4. Fushëveprimi i IGJK-së
Instituti Gjyqësor i Kosovës si institucion kryesor për aftësim brenda sistemit gjyqësor të Kosovës kryen funksio-
net e veta bazuar në parimet e ligjshmërisë, paanshmërisë dhe efikasitetit. 

IGJK-ja është organ i pavarur i cili vepron në bashkëpunim me KGJK-në dhe KPK-në për koordinimin e nevojave 
për aftësimin profesional të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës, për aftësimin e kandidatëve për gjyqtarë dhe 
prokurorë, si dhe për çështje të tjera që kanë të bëjnë me sistemin gjyqësor të Kosovës. 

Sipas ligjit, strategjinë dhe programin e punës, IGJK-ja e harton në harmoni me parametrat e përgjithshme të për-
caktuara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës, të cilët janë përgjegjës për çështjet 
gjyqësore dhe prokuroriale në Kosovë. 

4.1 Organizimi, veprimtaritë, personeli dhe niveli i rrogave 

Ligji për Themelimin e IGJK-së, si organe më të larta drejtuese përcakton Këshillin Drejtues dhe Drejtorin.

Këshilli Drejtues i IGJK-së me Statut ka themeluar edhe Këshillin Programor i cili është organ profesional dhe 
këshillon Këshillin Drejtues për çështjet e programeve trajnuese. 

Përveç Këshillit Programor, Këshilli Drejtues ka formuar edhe Komisionin për aktet normative të IGJK-së, Komis-
ionin për Zgjedhjen e Trajnuesve si dhe në baza ad hoc formon edhe komisione tjera të cilët kryejnë veprimtari të 
ndryshme sipas nevojave të paraqitura për zbatimin e funksioneve dhe mandatit të IGJK-së.

Struktura organizative e Institutit Gjyqësor të Kosovës është e paraqitur në organogram si më poshtë. 

 

      

1 
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4.2 Këshilli Drejtues

Ligji ka përcaktuar se Këshilli Drejtues i IGJK-së, ka në përbërjen e tij 13 anëtarë, 9 prej të cilëve emërohen nga 
Kuvendi i Republikës së Kosovës me propozimin e institucioneve përkatëse. 

Anëtarë mandatar të Këshillit janë Kryetari i Këshillit Gjyqësor dhe Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të 
Kosovës. 

a. Përbërja dhe mandati

Anëtarë të cilët emërohen nga Kuvendi i Kosovës sipas propozimit të institucioneve vijuese janë:

  1 (një) anëtar nga Qeveria e Kosovës; 

  2 (dy) anëtarë nga Gjykata Supreme e Kosovës; 

  1 (një) anëtar nga Prokuroria Publike e Kosovës; 

  1 (një) anëtar nga Fakulteti Juridik i Universitetit të Prishtinës; 

  1 (një) anëtarë nga Shoqata e Gjyqtarëve të Kosovës; 

  1 (një) anëtarë nga Shoqata e Prokurorëve të Kosovës; 

  1 (një) anëtarë nga Oda e Avokatëve të Kosovës; 

  1 (një) anëtar nga Shoqata e Juristëve të Kosovës. 

Sipas ligjit dy anëtarë me mandat dyvjeçarë emërohen nga institucionet vijuese: 

  1(një) anëtar nga UNMIK-u 

  1(një) anëtar nga OSBE-ja 

UNMIK-u dhe OSBE nuk kanë dërguar përfaqësuesin e tyre në Këshillin Drejtues. Nga të gjithë anëtarët e Këshil-
lit, 2 janë nga radhët e komunitetit pakicë.

b. Kompetencat 

Sipas ligjit, Këshilli Drejtues i IGJK-së, është përgjegjës për:

  Zgjedhjen dhe shkarkimin e Drejtorit;

  Miratimin e Statutit të IGJK-së;

  Miratimin e projektbuxhetit të IGJK-së dhe programin e trajnimeve;

  Përcaktimin e strukturës dhe funksioneve të IGJK-së sipas këtij ligji;

  Metodologjinë e aftësimit të bartësve dhe bartësve potencial të funksionit gjyqësor;

  Dhënien e këshillave lidhur me financimin dhe kontraktimin me donatorë për përkrahjen e programeve 
të IGJK-së;
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c. Funksionalizimi 

Gjatë vitit 2015, Këshilli Drejtues ka mbajtur tetë (8) takime të rregullta. Gjatë kësaj kohe janë zgjedhur 8 anëtarë 
të rinj ku 5 prej tyre janë rizgjedhur me mandat të dytë, ndërsa 3 prej tyre për herë të parë.

Në mbledhjet e rregullta gjatë vitit 2015, Këshilli Drejtues ka marrë vendime dhe ka miratuar aktet si më poshtë:

  Raporti Vjetor i Punës së IGJK-së për vitin 2014;

  Rregullorja për Organizimin e Provimit Përfundimtar të Programit të Trajnimit Fillestar;

  Rregullorja për Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve në Programe të Praktikës dhe Shkëmbimit Jashtë Vendit;

  Objektivat Strategjike për vitin 2015;

  Plani i Zbatimit të Programit Kornizë të Trajnimeve për korrik-dhjetor 2015;

  Kërkesa Buxhetore e IGJK-së për vitin 2016 -2018;

  Rregullorja për Bibliotekën e IGJK-së;

  Programi i Punës së IGJK-së për vitin 2016;

  Programi i Trajnimeve për vitin 2016.

  Zgjedhja e Kryetarit të Këshillit Drejtues; 

  Zgjedhja e anëtarëve të Këshillit Programor të IGJK-së;

  Zgjedhja e anëtarëve të Komisionit për çështje normative;

  Zgjedhja e zëvendës kryetarit të Këshillit Drejtues të IGJK-së;

  Zgjedhja e anëtarëve të Komisionit për Hartimin dhe Vlerësimin e Provimit Përfundimtar;

  Formimin e Komisionit për Vlerësimin e kritereve për pozitën e lirë të Drejtorit të IGJK-së;

4.3 Këshilli Programor

Këshilli Programor është organ ndihmës profesional me funksione këshilluese brenda IGJK-së, i cili është themel-
uar me statut. Funksionet kryesore të Këshillit Programorë janë: 

  Pjesëmarrja në përgatitjen dhe rifreskimin e programeve trajnuese dhe procesin e përzgjedhjes së tra-
jnuesve të IGJK-së; 

  Këshillimi i organeve drejtuese të IGJK-së për çështje të ndryshme nga fusha praktike e zbatimit të ligjit;

  Mbështetja në themelimin dhe mbajtjen e kontakteve me institucione vendore dhe ndërkombëtare 
lidhur me aktivitetet e IGJK-së. 

Këshilli Programor përbëhet nga:

1.  Një gjyqtar, përfaqësues i Këshillit Drejtues; 

2. Një prokuror, përfaqësues i Këshillit Drejtues;

3. Një profesor nga Fakulteti Juridik i Universitetit të Prishtinës;

4. Drejtori i Institutit Gjyqësor të Kosovës;

5. Koordinatori i Programit në IGJK;

Gjatë vitit 2015, Këshilli Programor ka mbajtur dy (2) takime ku është diskutuar për Planin për Zbatim të Programit 
Kornizë të Trajnimeve për gjashtëmujorin e II të vitit 2015, si dhe ka dhënë vlerësimet për draft Programin Tra-
jnues për vitin 2016. 
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4.4 Ekzekutivi

Bazuar në aktin për organizimin e brendshëm IGJK, ka këtë strukturë:

  Zyra e Drejtorit 

  Departamenti i Programit dhe 

  Departamenti për Administratë dhe Financa

a. Drejtori

Drejtori i IGJK-së bën pjesë në kategorinë e Zyrtarëve të Lartë Drejtues dhe sipas Ligjit për Themelimin 
e IGJK-së është përgjegjës për:

  administrimin dhe menaxhimin e përgjithshëm 
të IGJK-së dhe për garantimin e zbatimit të 
funksioneve që i janë besuar atij;

  sigurimin e udhëzimeve dhe këshillave profesio-
nale në funksion të IGJK-së;

  menaxhimin me personelin dhe organizimin e 
IGJK-së;

  nxjerrjen e vendimeve dhe udhëzimeve admin-
istrative për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë 
me funksionet e tij;

  menaxhimin efikas dhe të suksesshëm të buri-
meve financiare dhe donacioneve që i ndahen 
IGJK-së;

  zbatimin e politikës jodiskriminuese të persone-
lit brenda IGJK-së, përfshirë edhe përfaqësimin 
e paanshëm gjinor dhe etnik.

Përveç funksioneve kryesore të përcaktuara me ligj, Drejtori i IGJK-së ka edhe detyra tjera të cilat janë 
përcaktuar me Statutin e IGJK-së si; 

  Është përgjegjës për menaxhimin e përgjith-
shëm dhe organizimin e aktiviteteve të Institutit; 

  Zhvillon plane strategjike afatshkurtra, afat-
mesme dhe afatgjata për Institutin, projekt 
buxhete vjetore dhe dokumente tjera; 

  Zgjedh, sistematizon dhe largon punëtorët e In-
stitutit sipas procedurave të përcaktuara me ligj, 

  Menaxhon pronën e Institutit, 

  Përfaqëson Institutin para palëve të treta përf-
shirë edhe donatorët, 

  Miraton përbërjen e trajnuesve dhe pjesëmar-
rësve për trajnime konkrete në programet e 
trajnimeve, 

  Lidhë kontrata dhe marrëveshje mirëkuptimi në 
emër dhe për llogari të Institutit. 

  Zbaton detyrat që burojnë nga ligji, nga statuti, 
aktet tjera të brendshme dhe nga vendimet e 
Këshillit Drejtues. 

Me vendim të Këshillit Drejtues të IGJK-së, duke vepruar sipas kërkesës së Këshillit Prokurorial të Kosovës 
(KPK), në muajin korrik Drejtori i IGJK-së është transferuar në pozitën e Drejtorit të Njësisë së Vlerësimit të Për-
formancës në KPK.

Pas transferimit të Drejtorit, Këshilli Drejtues i IGJK-së ka formuar Komisionin për Vlerësimin e Kritereve për 
përzgjedhjen e drejtorit të IGJK-së. Konkursi për drejtor të IGJK-së është shpallur tri (3) herë, kjo për faktin se 
në asnjë rast Komisioni nuk ka arritur të identifikoj së paku tre (3) kandidatë që i plotësojnë kriteret formale të 
përcaktuara me akte normative dhe me konkurs për përfshirje në listën e ngushtë dhe për ti rekomanduar Këshillit 
Drejtues 3 kandidatë të suksesshëm.

Aktualisht, ushtrues detyre i drejtorit të IGJK-së është Koordinatori i Programit, i emëruar nga Këshilli Drejtues. 
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b. Menaxhmenti i mesëm

IGJK aktivitetet e veta i kryen nëpërmjet dy departamenteve, Departamentit të Programit dhe Departamentit të 
Administratës dhe Financave.

Departamentin e Programit e udhëheq Koordinatori i Programit i cili bën pjesë në kategorinë e nivelit drejtues. 

Ky departament është përgjegjës ndër të tjera për: 

  Zhvillimin dhe zbatimin e metodave për vlerësim të nevojave trajnuese dhe metodologjisë së trajnimeve;

  Përgatitjen e politikave dhe strategjive trajnuese;

  Organizimin e trajnimeve për gjyqtarë dhe prokurorë, kandidatë për gjyqtarë dhe prokurorë si dhe trajnimeve 
për profesionistë tjerë nga lëmi i gjyqësisë, të identifikuar nga IGJK;

  Zhvillimin e hulumtimeve, publikimeve dhe ofrimin e qasjes në burime ligjore në avancim të trajnimeve gjy-
qësore;

Në kuadër të Departamentit të Programit funksionojnë, Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm, Programi i Trajnimit 
Fillestar dhe Programi për Hulumtime dhe Publikime. Në kuadër të secilit program ka edhe nënkategori tjera të 
aktiviteteve të cilat janë në përshtatshmëri me funksionet themelore të secilit nga këto programe. Për funksionimin 
e programeve trajnuese janë përgjegjës Udhëheqësit e Programeve të cilët po ashtu bëjnë pjesë në kategorinë 
e nivelit drejtues.  

Departamenti i Administratës dhe Financave udhëhiqet nga Drejtori Administrativ Financiar i cili po ashtu është 
nivel drejtues dhe përfshinë sektorë të cilët janë përgjegjës për sigurimin e shërbimeve të përgjithshme si finan-
ciare, të prokurimit, teknologjisë informative, personelit dhe logjistikes, në funksion të realizimit të objektivave 
programore të IGJK-së. 

c. Mandati

Të gjithë të punësuarit (25) në IGJK janë kategorizuar si shërbyes civil dhe i nënshtrohen ligjeve dhe rregullave 
për shërbyesit civil. Në pajtim me këto rregulla të punësuarit në IGJK janë në marrëdhënie pune me akt emërimi 
prej se kur ka filluar të zbatohet ky sistem. 

4.5 Burimet Njerëzore

Burimet njerëzore janë resursi më me rendësi në zbatimin e funksioneve ligjore të IGJK-së. Në kuadër të buri-
meve njerëzore përfshihet stafi që lidhet me zbatimin e drejtpërdrejt të trajnimeve si dhe stafi që merret me shër-
bime tjera të përgjithshme.

IGJK në vete përfshinë një ekip të përkushtuar të profesionistëve, të cilët besojnë se promovimi i aftësive dhe sh-
kathtësive profesionale dhe etike është një komponentë kritike për çdo gjyqtarë, prokurorë, kandidat për gjyqtarë 
e prokurorë si dhe profesionistë të tjerë të sistemit gjyqësor e prokurorial të Kosovës.

Gjatë këtij viti janë zhvilluar disa procedura të rekrutimit për plotësimin e pozitave të lira dhe janë organizuar disa 
trajnime dhe punëtori për stafin brenda dhe jashtë IGJK-së, është bërë katalogimi i pozitave të punës, është 
hartuar rregullorja për organizim të brendshëm, është përgatitur plani i trajnimeve, plani individual i punës nga të 
gjithë nëpunësit si dhe vlerësimi vjetor për arritjen e objektivave të punës.

a. Numri i punëtorëve

Sipas Ligjit të Buxhetit për vitin 2015 numri i përgjithshëm i pozitave të aprovuar në IGJK ka qenë 25 pozita të 
karrierës. Numri i përgjithshëm i të punësuarve në periudha të caktuara brenda vitit ka qenë nga 23-26 për arsye 
të lëvizjeve të bëra të stafit dhe zëvendësimeve. 

Nga numri total i stafit bazuar në muajin e fundit të vitit mbi 83.33% e tyre janë me studime post-diplomike dhe 
diplomike, ndërsa 58.33% të të punësuarve janë femra dhe 41.67% meshkuj. 
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b. Nevojat për punëtorë të rinj

Me qëllim të zbatimit të infrastrukturës ligjore dhe programeve profesionale të IGJK-së, pothuajse për çdo vit gjatë 
periudhës së planifikimeve buxhetore përfshihen pozitat e nevojshme.

Katër (4) pozitat e kërkuara edhe për vitin 2016 me qëllim të plotësimit të nevojave në fusha të caktuara 
janë: 

  Një (1) Zyrtar të trajnimeve – IGJK ka disa programe trajnuese që ju dedikohen përfituesve të ndryshëm 
dhe këto programe kanë nevojë për personel shtesë profesional, për identifikim të nevojave dhe hartim 
të programeve adekuate. 

  Një (1) Zyrtar për publikime dhe hulumtime - në kuadër të funksioneve ligjore të IGJK-së është edhe 
programi për hulumtime dhe publikime. Mbështetja edhe me një zyrtarë do të kishte ndikim të drejt-
përdrejtë në ofrimin e burimeve ligjore dhe hulumtimeve për zhvillim të kapaciteteve të gjyqësisë dhe 
prokurorisë në Kosovë. 

  Një (1) Certifikues të Shpenzimeve – mungesa e zyrtarit certifikues vështirëson punën në kryerjen e 
shërbimeve financiare. Kjo pozitë është e paraparë edhe me ligjet e nevojshme për sigurimin e kontrollit 
gjatë realizimit të pagesave. 

  Një (1) zyrtar për mësim në distancë (e-learning) – me qëllim të mbështetjes së realizimit të trajnimeve 
nga distanca (e-mësimi) nevojitet një zyrtar i cili merret me zhvillimin e kurseve trajnuese përmes plat-
formës për mësim ne distancë.

c. Trajnimet e stafit

Zhvillimi dhe avancimi i kapaciteteve profesionale të stafit mbetet një ndër objektivat kryesore të njësisë së buri-
meve njerëzore. Edhe përkundër planifikimit vjetor, organizimi i trajnimeve dhe zbatimi i këtij plani ishte një sfidë 
në vete. Megjithatë IGJK ka organizuar disa trajnime përfshirë këtu edhe trajnimet e organizuara në bashkëpunim 
me donatorë. Gjithashtu një numër i caktuar i stafit kanë ndjekur trajnime edhe në IKAP varësisht nga nevojat 
përkatëse për temat e ofruara nga ky program i trajnimit.

Në mënyrë tabelare janë paraqitur trajnimet dhe numri i tyre, në të cilat pjesëmarrës kanë qenë stafi i IGJK-së. 
Duke u mbështetur në kërkesat e drejtpërdrejta të nëpunësve dhe vlerësimit vjetor të punës së tyre është bërë 
plani i trajnimit për vitin 2016, i cili është i bashkangjitur si aneks i këtij raporti. Realizimi i planit vjetor të trajnimit 
kryesisht varet nga programet trajnuese të IKAP-it dhe mundësive buxhetore të IGJK-së për të siguruar pjesëmar-
rjen e stafit në trajnime sipas kërkesave për trajnim.

Trajnimet e stafit 2015 1

Lloji i trajnimit Numri i trajnimit 
Trajnim i stafit të IGJK për mësim në distancë/e-learning 2
Trajnimi për stafin përgjegjës të bibliotekës 2
Trajnimi i autorëve1 për hartimin e moduleve për mësim në distancë 1
Freebalance 6
Trajnim i përfaqësuesit të IGJK-së për këshilltarin rezident të projektit të binjakëzimit 1
Menaxhimi i Shërbimit të Cilësisë në Pajtim me Standardet Ndërkombëtare 1
Përafrimi i legjislacionit vendor me legjislacionin e Bashkimit Evropian 1
Planifikimi i Personelit 1
Zbatimi i teknologjisë informative në zhvillimin e programeve të trajnimeve të IGJK-së 1
Zhvillimi i avancuar i programit për trajnues 1

Tabela nr. 1. Trajnimet e stafit 2015

1  Krahas trajnuesve të IGJK-së, përfitues të këtyre trajnimeve ishin edhe stafi profesional i IGJK-së që hartojnë kurse trajnuese për mësim në distancë.
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4.6 Asetet 

Regjistrimi i aseteve/pasurisë jo financiare përveç në sistemin E-pasuri dhe SIMFK-së, bëhet edhe në bazën e 
brendshme të të dhënave të IGJK-së varësisht nga blerjet e aseteve brenda vitit.

a. Asetet që ka në posedim IGJK

Në kuadër të regjistrit të aseteve përfshihen pasuritë mbi 1,000 euro dhe pasuritë nën 1,000 euro. Në kuadër të 
regjistrit të pasurive mbi 1,000 euro janë të regjistruara automjetet, fotokopjet, pajisjet e teknologjisë informative 
dhe pajisjet e zërimit në vlerën neto prej 12,958.89 Euro.

Ndërsa, pasuritë nën vlerën 1,000 euro kanë të bëjnë me pasuritë që kanë jetëgjatësi më shumë se një vit dhe 
përfshijnë kryesisht disa pajisje të teknologjisë informative, mobilie etj. Vlera neto e këtyre pasurive në fund të vitit 
ka qenë 19,587.07 Euro.

Një ndër projektet kryesore nga të cilat IGJK ka përfituar gjatë këtij vitit ishte projekti “Mbështetje e Mëtejme për 
Arsimimin Ligjor në Kosovë” i financuar nga BE, ku përmes këtij projekti janë blerë pajisje të ndryshme harduerike 
dhe softuerike si dhe inventar dhe pajisje tjera të nevojshme për bibliotekën e IGJK-së. Pjesë e regjistrave të 
pasurisë në vitin 2016 do të jenë edhe këto pajisje.

b. Planifikimi për asete të reja 

Në ligjin e buxhetit të vitit 2016 nuk është aprovuar kërkesa e IGJK-së për projekt kapital përmes të cilit janë 
shpreh nevojat për ndërtimin e objektit të IGJK-së. Edhe më tutje planet për të ardhmen do të fokusohen në ndër-
timin e objektit dhe kryesisht në pajisjet e teknologjisë informative duke shfrytëzuar avancimet e kësaj fushe në 
zbatimin e programeve trajnuese.

Aktualisht IGJK është në objekt me qira në Prishtinë - Lagjja e Spitalit. Shpenzimet vjetore të krijuar nga qiraja 
në vlerë vjetore janë 75.115.08 euro për 1,224.84 m2 hapësirë të shfrytëzuar plus hapësira tjera shtesë përfshirë 
edhe parkingun. Duke marrë parasysh nevojat për trajnim dhe kushtet që kërkohen për realizim të trajnimeve 
hapësirat aktuale nuk janë të mjaftueshme. Bazuar në këto aktivitete rreth 4700 m2 mund të jetë hapësira e duhur 
e cila do të siguronte funksionimin dhe zbatimin e të gjitha programeve trajnuese sipas standardeve ndërkom-
bëtare të institucioneve që merren me trajnim gjyqësor.
 

5. Fushëveprimtaria e IGJK-së
Instituti Gjyqësor i Kosovës është institucion i cili merret me trajnimin e gjyqtarëve, prokurorëve, kandidatëve 
për gjyqtarë dhe prokurorë (pas ndryshimeve në Ligjin për Gjykata dhe Ligjin për Prokurorin e Shtetit tashmë ky 
trajnim do të organizohet për gjyqtarët dhe prokurorët e sapoemëruar) si dhe profesionistëve tjerë në sistemin 
gjyqësor të Kosovës.

Po ashtu IGJK ka në kompetencë edhe zhvillimin e planeve të aftësimit afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata 
për një gjyqësi efikase, efektive dhe të paanshme, si dhe kryen edhe veprimtari të tjera profesionale si institucion 
profesional-kërkimor për zhvillimin e gjyqësisë në Kosovë në pajtim me standardet evropiane. 

5.1 Krahasimi i punës së IGJK në tri vitet e fundit

Dinamika e zhvillimeve në gjyqësor, veçanërisht reformat e zbatuara në sistemin gjyqësor me fokus në ndryshimet 
legjislative, përfshirë strukturën e re të gjykatave dhe prokurorive kanë ndikuar edhe në planet dhe programet e 
trajnimit të IGJK-së të cilat kanë përcjellë këto zhvillime.

Lidhur me zhvillimet e IGJK-së në raport me vitet paraprake më poshtë janë të prezantuara disa të dhëna në 
formë tabelare.



21

Raporti Vjetor 2015

Krahasimi i punës së IGJK me tri vitet e fundit2, 3

Përshkrimi i aktivitetit 2013 2014 2015
Trajnime për gjyqtarë e prokurorë 143 111 115
Trajnime për kandidatët për gjyqtarë 
e prokurorë 16 ditë 258 ditë + faza e 

tretë
85 ditë të fazës së 

tretë
Aktivitete tjera² 77 65 84
Numri i pjesëmarrësve gjyqtarë dhe 
prokurorë në trajnime 1651 1409 1555

Numri i pjesëmarrësve kandidatë për 
gjyqtarë dhe prokurorë³ 29 29 28

Numri i personelit 24 25 25
Buxheti 526,089 597,899 532,256

Tabela nr. 2. Krahasimi i punës së IGJK me tri vitet e fundit

5.2 Plani i punës për vitin 2015

Instituti Gjyqësor i Kosovës punon mbi bazën e planeve të punës. Në vitin 2013 Këshilli Drejtues i IGJK-së 
ka miratuar Programin Kornizë të Trajnimeve për periudhën 2014-2015, program i cili është zbatuar nëpërmjet 
Planeve për Zbatimin e Trajnimeve në baza 6 mujore.

Programi Kornizë i Trajnimeve për periudhën dy (2) vjeçare 2014-2015 është një përmbledhje e fushave kryesore 
të punës së gjyqtarëve, prokurorëve dhe profesionistëve tjerë të identifikuar nga IGJK i cili ka për qëllim orientimin 
për hartimin e kurrikulave dhe organizimin e trajnimeve nga i cili rezulton Plani për Zbatimin e Programit Kornizë 
të trajnimeve për dy vitet e ardhshme. 

Programi Kornizë përcakton strukturën e trajnimeve për periudhën 2014-2015 e cila është si më poshtë: 

  Kompetencat profesionale 

  Kompetencat ndërdisiplinore 

  Kompetencat lidhur me personalitetin 

Komponentët kryesore të Programit Kornizë janë: 

  Trajnimet e Vazhdueshme 

  Kurset trajnuese për avancim (Programet Orientuese)

  Trajnimet Fillestare

  Hulumtimet dhe Publikimet

  Trajnimet për Trajnues

  Trajnimet për profesionistët tjerë nga fusha e gjyqësisë të identifikuar nga IGJK 

2  Aktivitetet tjera nënkuptojnë, tryeza pune, konferenca, takime pune me trajnues dhe Kryetarë të Gjykatave e Kryeprokurorë të Prokurorive, Trajnime 
për Trajnues, trajnime për stafin, vizita të ndërsjella në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtarë, punëtori të ndryshme, takime koordinuese etj.

3  Në gjeneratën e V-të të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë e kanë filluar trajnimin 29 kandidatë, por e kanë përfunduar 28 prej tyre, ndërsa një 
kandidatë është emëruar në funksioni e prokurorit para se të përfundoj programin e trajnimeve për shkak se kishte plotësuar kriteret formale për emërim.



22

Instituti Gjyqësor i Kosovës

Programi Kornizë 2014-2015 ka këtë përmbajtje:

  Drejtësia penale

  Drejtësia civile

  Drejtësia për fëmijë

  Krimet e rënda

  Ngritja e shkathtësive profesionale dhe ndër personale kundër korrupsionit

  Krimi ekonomik dhe financiar

  Bashkëpunimi Juridik Ndërkombëtarë në çështjet penale dhe civile

  Konfiskimi, sekuestrimi, ngrirja dhe administrimi i aseteve të fituara me vepër penale

  Mbrojtja e mjedisit

  Kundërvajtjet

  E drejta tregtare

  E drejta financiare

  Pronësia intelektuale

  Drejtësia administrative

  E drejta e punës dhe politikat sociale

  Të drejtat dhe liritë e njeriut

  Aktet dhe standardet ndërkombëtare me fokus në të drejtën e BE-së

  Menaxhimi i gjykatës dhe prokurorisë

  Menaxhimi i rasteve

  Shkrimi dhe arsyetimi gjyqësor

  Ekspertiza mjekoligjore dhe forenzike

  Etika profesionale dhe deontologjia

  Administrimi i gjykatës dhe prokurorisë

  Teknologjia informative

  Komunikimi

  Terminologjia ligjore dhe gjuhët e huaja

  Menaxhimi i stresit

  Programe orientuese të trajnimeve për avancim

  Trajnime fillestare për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë

  Kurset trajnuese për profesionistët tjerë në gjyqësi

  Trajnime për trajnues
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5.3 Veprimet që i ka ndërmarrë IGJK në ngritje të cilësisë së trajnimeve

Gjatë periudhës raportuese IGJK është angazhuar në ofrimin e një qasje gjithëpërfshirëse të akterëve kryesor të sistemit 
gjyqësor në identifikimin e nevojave trajnuese, hartimin, zbatimin dhe pjesëmarrjen në programin trajnues. 

IGJK ka hartuar Programin Kornizë të Trajnimeve me qëllim të përcaktimit të fushave prioritare të trajnimeve, ndërsa 
programin e ka zbatuar në bazë të planeve 6 mujore me qëllim të krijimit të fleksibilitetit për përcaktimin e temave që 
shkojnë në përputhje me nevojat e gjyqtarëve dhe prokurorëve si dhe në linjë me zhvillimet në fushën ligjore dhe atë të 
praktikës gjyqësore.

Po ashtu hapat tjerë të rëndësishëm në drejtim të rritjes së efikasiteti të punës së IGJK-së kanë qenë aplikimi i metodave 
bashkëkohore për trajnimin e të rriturve, duke sjellë praktikat e vendeve me përvojë në këtë fushë, avancimi i sistemit të 
pjesëmarrjes në trajnime, funksionalizimi i mësimit nga distanca, krijimi i burimeve juridike për gjyqtarët, prokurorët dhe 
profesionistët tjerë, zhvillimin e sistemit të programeve praktike jashtë vendit për përfituesit e IGJK-së, etj.

5.4 Sfidat e vitit 2015 dhe planifikimi për vitin 2016

Ndër sfidat më të mëdha me të cilat është përballur IGJK gjatë vitit 2015 janë:

  Procesi i përzgjedhjes së drejtorit;

  Mungesa e ndërtesës së IGJK-së;

  Ndryshimet në Ligjin për Gjykata, Ligjin për Prokurorin e Shtetit, Ligjin për KGJK dhe Ligjin për KPK;

  Procesi i transformimit të IGJK-së (hartimi i projektligjit për Akademinë e Drejtësisë);

  Hartimi dhe zbatimi i programeve trajnuese në mbështetje të reformave të sistemit gjyqësor e prokurorial;

  Organizimi i programeve orientuese për gjyqtarë dhe prokurorë të sapo emëruar, atyre që kanë ndërruar 
profilin apo janë avancuar;

  Koordinimi i pjesëmarrjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve në trajnimin e vazhdueshëm;

  Koordinimi i programeve të ndryshme me donatorë;

  Organizimi i programeve të shkëmbimit; 

  Avancimi i metodologjisë trajnuese;

  Zhvillimi i kurseve trajnuese përmes platformës së mësimit në distancë (e-learning); 

  Pasurimi i koleksioneve të bibliotekës së IGJK-së;

  Numri jo i mjaftueshëm i stafit profesional. 

Përmes përkushtimit profesional dhe angazhimit të gjithanshëm të organeve drejtuese si dhe stafit të IGJK-së, 
dhe me mbështetjen e shumë partnerëve vendorë dhe ndërkombëtarë, IGJK ka arritur të menaxhoj sfidat e lart-
përmendura.

IGJK planifikimet për vitin 2016 i ka përcaktuar në Programin Vjetor të Punës. Ky program i punës përmban ak-
tivitetet e Institutit Gjyqësor të Kosovës, që do të realizohen gjatë vitit 2016, me fokus në ngritjen e kapaciteteve 
profesionale dhe interdisiplinare të sistemit gjyqësor dhe prokurorial, përmes programeve të ndryshme trajnuese 
në të cilat përfshihen përveç gjyqtarëve dhe prokurorëve edhe profesionistët tjerë nga lëmi i gjyqësisë e prokuror-
isë të identifikuar nga IGJK.
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6. Aktivitetet e IGJK-së të realizuara  
gjatë vitit 2015

Aktivitetet e IGJK-së realizohen në bazë të strukturës së programeve. Megjithatë, përveç aktiviteteve të realizuara 
në kuadër të programeve trajnuese, IGJK organizon edhe aktivitete tjera të cilat nuk përfshihen në këto programe 
po janë në mbështetje të zbatimit të tyre.

Aktivitetet e IGJK të realizuara gjatë vitit 2015 në këtë raport do të prezantohen sipas këtij rendi:

  Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm; 

  Programi i Trajnimit Fillestar;

  Programi për Hulumtime dhe Publikime;

  Kurset trajnuese për avancim (Programet Orientuese);

  Mësimi në distancë;

  Trajnimet për menaxhmentin dhe stafin administrativ të gjykatave dhe prokurorive; 

  Trajnime për Trajnues;

  Punëtori, tryeza pune, konferenca dhe aktivitete tjera;

  Bashkëpunimi me donatorë;

  Bashkëpunimi ndërkombëtarë;

  Programi për praktikant-student;

  Administrata dhe Financa.

Në grafikonet e mëposhtme janë paraqitur trajnimet dhe aktivitetet tjera të realizuara nga IGJK gjatë vitit 2015.  
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Grafikoni nr. 2. Aktivitetet tjera gjatë vitit 2015 (shpjegime në detaje për këto aktivitet gjenden në 6.9)

6.1 Programi për Trajnime të Vazhdueshme

Programi për Trajnime të Vazhdueshme (PTV) përfshin trajnime dhe aktivitete tjera të cilat u kushtohen gjyqtarëve 
dhe prokurorëve gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, apo siç specifikohet në Ligjin për Themelimin e IGJK-së 
bartësit e funksionit në gjyqësi.

6.1.1 Objektivat e PTV të përcaktuar për vitin 2015:

  Zhvillimi i kompetencave profesionale, ndërdisiplinore dhe personale të gjyqtarëve dhe prokurorëve për 
zbatimin e legjislacionit si dhe unifikimin e praktikës gjyqësore; 

  Zhvillimi i shkathtësive të gjyqtarëve dhe prokurorëve për pozitat menaxhuese, planifikimin strategjik 
dhe për menaxhim të mirë të rasteve; 

  Nxitja e shkëmbimit të njohurive, metodave dhe praktikave të mira profesionale; 

  Ngritja e njohurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve rreth të drejtës Evropiane, të drejtave të njeriut dhe 
të drejtës ndërkombëtare;

  Ofrimi i një qasje multidisiplinore për temat apo çështjet e adresuara nga nevojat për trajnim të gjy-
qtarëve dhe prokurorëve;

  Zhvillimin e kapaciteteve në fushën hulumtuese dhe ofrimin e qasjes në burime ligjore.
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Përmbajtja e Programit për Trajnime të Vazhdueshme, përfshin aktivitetet trajnuese në zhvillimin e kompetencave 
profesionale, ndërdisiplinore dhe personale. Këto aktivitete janë organizuar në formë të seminareve, tryezave të 
diskutimeve, tryezave të punës, simulimit të gjykimit dhe konferencave. Disa prej këtyre trajnimeve janë realizuar 
me mbështetje të partnerëve ndërkombëtarë.

6.1.2 Fushat e trajnimeve

Në kuadër të PTV-së, gjatë vitit 2015, janë përfshirë trajnime për aspektin teorik dhe praktik nga;

  E drejta penale (materiale dhe procedurale);

  Drejtësia për fëmijë (lëmia penale dhe civile); 

  E drejta civile (materiale dhe procedurale);

  E drejta ekonomike;

  E drejta administrative (materiale dhe procedur-
ale); 

  E drejta kushtetuese;

  Lëmia e kundërvajtjeve;

  Kodi i etikës dhe sjelljes profesionale të gjy-
qtarëve dhe prokurorëve

  Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave 
dhe Lirive Themelore të Njeriut;

  Fuqizimi i Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar;

  Zhvillimi i shkathtësive të përfaqësimit në gjy-
kim;

  Mbrojtja kundër dhunës në familje;

  Barazia gjinore dhe mos diskriminimi;

  Zgjidhja alternative e kontesteve gjyqësore

  Udhëheqësia e qëndrueshme 

6.1.3 Aktivitetet trajnuese të PTV-së 

Në vitin 2015, në kuadër të PTV-së janë realizuar 115 trajnime. Trajnimet në numër sipas fushave të së drejtës 
janë: 

Nr. Fusha e trajnimeve Numri i trajnimeve
1. Lëmia penale (materiale dhe procedurale) 38
2. Drejtësia për fëmijë- (penale dhe civile) 06
3. Lëmia civile (materiale dhe procedurale) 17
4. Lëmia ekonomike 17
5. Lëmia administrative 03
6. Lëmia kushtetuese 02
7. Lëmia kundërvajtëse 02
8. Kodi i etikës dhe sjellja profesionale 04
9. Konventa Evropiane për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut 05
10. Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar 03
11. Zhvillimi i shkathtësive të përfaqësimit në gjykim 02
12. Mbrojtja kundër dhunës në familje 02
13. Barazia gjinore dhe mos diskriminimi 05
14. Zgjidhja alternative e kontesteve gjyqësore 08
15. Udhëheqësia e qëndrueshme 01

Tabela nr. 3. Aktivitetet Trajnuese sipas fushave në PTV
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Grafikoni nr. 3. mbi trajnimet e realizuara në PTV 2015
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Grafikoni nr.4. Pjesëmarrja në trajnime në PTV 
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6.1.4 Pjesëmarrja në Trajnime të Vazhdueshme 

Gjatë vitit 2015, numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve në trajnime të vazhdueshme ishte 1555. Prej tyre 918 
ishin gjyqtarë, 309 prokurorë dhe 328 ishin pjesëmarrës tjerë ku përfshihen bashkëpunëtorë profesional, stafi 
administrativ i gjykatave dhe prokurorive, avokatë, zyrtarë nga Policia e Kosovës, Shërbimi Sprovues, Dogana, 
Administrata Tatimore, Qendra për Punë Sociale etj. Nga këta pjesëmarrës, 1527 ishin shqiptarë, 17 minoritete, 
11 ishin përfaqësues ndërkombëtarë. Ndërsa në baza gjinore 1066 pjesëmarrës ishin meshkuj dhe 489 femra.

Grafikoni nr.4. Pjesëmarrja në trajnime në PTV
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6.1.5 Numri i trajnimeve në bazë mujore 

Në grafikonin më poshtë, në mënyrë të detajuar pasqyrohet numri i aktiviteteve dhe pjesëmarrësve në PTV, për 
vitin 2015, sipas muajve.
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Grafikoni nr.6. Kohëzgjatja e trajnimeve në PTV 
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Grafikoni nr.5. mbi numrin e trajnimeve në PTV

6.1.6 Trajnimet e vazhdueshme sipas kohëzgjatjes 

Në vitin 2015, janë realizuar 94 trajnime një ditore, 16 trajnime dy ditore dhe 5 trajnime tre ditore.

Grafikoni nr.6. Kohëzgjatja e trajnimeve në PTV
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6.1.7 Trajnimet e vazhdueshme sipas lëmive dhe temave 

6.1.7.1 Trajnimet nga lëmia penale (materiale dhe procedurale) 

Në vitin 2015, janë realizuar 38 aktivitete trajnuese nga lëmia penale. Në kuadër të këtyre aktiviteteve, janë tra-
jtuar çështje nga e drejta penale materiale dhe procedurale. 

a. Nga e drejta penale materiale janë trajtuar temat lidhur me:

Veprat penale të korrupsionit dhe praktikat e suksesshme në luftimin e tij, trafikimi me qenie njerëzore dhe kontra-
bandimi me migrant, terrorizmi dhe format e paraqitjes së tij, përfshirë hetimin dhe gjykimin, cenimi i pronësisë in-
telektuale, veprat penale të kryera në bashkëveprim nga i mituri dhe madhori, shpëlarja e parave dhe korrupsioni 
zyrtar, veprat penale kundër detyrës zyrtare, krimi kibernetik, krimet e luftës, veprat penale kundër ekonomisë, 
krimi i organizuar, mbrojtja e të dhënave të personave ndaj të cilëve zhvillohet procedura penale, sanksionet pe-
nale në fushën e të drejtave të pronësisë intelektuale dhe korrupsioni në fushën e prokurimit publik. 

Ndër qëllimet kryesore të trajtimit të këtyre temave ishin: 

  Avancimi i njohurive në përdorimin e saktë të 
ligjeve, parimeve dhe teorive në luftimin më 
efikas të veprave korruptive;

  Analizimi i shkaqeve të korrupsionit në 
prokurimin publik si dhe zbulimi dhe hetimi i 
këtyre veprave penale; 

  Njohja dhe zbatimi i standardeve të BE-së në 
luftimin e korrupsionit;

  Analizimi i elementeve të veprave penale;

  Zbatimi i drejtë i normave vendore në luftimin e 
krimit të organizuar si dhe kuptimi i legjislacionit 
dhe standardet ndërkombëtare; 

  Avancimi i njohurive lidhur me terrorizmin 
dhe përgatitja profesionale në luftimin e kësaj 
dukurie; 

  Familjarizimi me konventat dhe praktikat e 
gjykatave ndërkombëtare për krimet e luftës si 

dhe ngritja e njohurive mbi zbatimin e saktë të 
legjislacionit vendor mbi këtë fushë;  

  Zhvillimi i njohurive lidhur me veprat penale të 
shpëlarjes së parave dhe financimin e terror-
izmit, përfshirë dhe kompetencat për hetimin e 
shpëlarjes së parave;

  Ngritja e kapaciteteve në luftimin e veprave 
penale kundër ekonomisë;

  Familjarizimi me tendencat dhe kërcënimet 
nga krimi kibernetik dhe luftimin efikas të kësaj 
vepre penale;

  Informimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve nga 
niveli themelor mbi sanksionet penale të për-
caktuara në legjislacionin vendor dhe të BE-së 
në fushën e të drejtave të pronësisë intelektuale 
e po ashtu familjarizimi me praktikën e shteteve 
anëtarë të BE-së në mbrojtjen e DPI; 
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b. Nga lëmia penale procedurale janë trajtuar këto tema: 

Shqyrtimi fillestar, shqyrtimi i dytë dhe shqyrtimi gjyqësor, hetimet, procedura penale ku përfshihen kryesit me 
çrregullime mendore, konfiskimi i aseteve – kompetenca dhe procedura, sekuestrimi dhe gjurmimi i tyre, masat e 
fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit, bashkëpunimi dhe komunikimi i prokurorëve me hetuesit policor, mbrojtja 
e dëshmitarëve dhe të dëmtuarve, dëshmitarët e mbrojtur dhe bashkëpunues, mjetet e rregullta dhe të jashtëza-
konshme, masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurën penale dhe marrja e provave nga ana e 
prokurorit gjatë hetimit si dhe paraburgimi.

Fokusi kryesor i këtyre trajnimeve ishte ngritja e aftësive dhe shkathtësive të gjyqtarëve dhe prokurorëve 
lidhur me:

  Interpretimin dhe zbatimin e drejtë të dispozi-
tave që kanë të bëjnë me shqyrtimin fillestar, 
shqyrtimin e dytë dhe shqyrtimin gjyqësor;

  Zbatimin e masave të fshehta dhe teknike të 
hetimit dhe vëzhgimit;

  Zbatimin e drejtë të legjislacionit ekzistues në 
lidhje me gjurmimin, sekuestrimin dhe kon-
fiskimin e të ardhurave nga vepra penale;

  Tejkalimin e sfidave në procedurën penale kur 
përfshihen kryerësit me çrregullime mendore, ma-
sat e trajtimit të detyrueshëm dhe paraburgimi;

  Planifikimin dhe udhëheqjen e suksesshme në 
hetimin e krimeve financiare dhe bashkëpunimin 
ndër institucional; 

  Identifikimi i parimeve të ndarjes së procedurës 
kur i mituri ka kryer vepër penale në bashkëve-
prim me madhorin, për të zbatuar procedurën 
e bashkuar në rastet kur vjen në shprehje 
KDM dhe KPP, si dhe analizimi i formave të 
vendimeve që merren lidhur me bashkimin e 
procedurës dhe vendimeve në procedurën e 
bashkuar;

  Zbatimin e drejtë të dispozitave lidhur me dësh-
mitarët e mbrojtur dhe bashkëpunues si dhe 
dispozitave mbi mbrojtjes e dëshmitarëve; 

  Interpretimin e drejtë të dispozitave lidhur me 
mjetet juridike të rregullta dhe të jashtëza-
konshme; 

  Vlerësimin e drejtë të kushteve për aplikimin e 
paraburgimit; 

  Analizimi i rasteve kur i pandehuri dhe i dëmtu-
ari kanë të drejtën të kërkojnë marrjen dhe 
ruajtjen e provave. 

6.1.7.2 Programet e specializuara në lëminë penale

Si pjesë e programit të trajnimeve, IGJK ka realizuar edhe dy (2) programe të specializuara trajnimi në lëminë 
penale.  

a. Program i specializuar trajnimi për zhvillimin e kapaciteteve në luftën kundër korrup-
sionit 

Ky program synonte që në mënyrë të kujdesshme dhe gjithëpërfshirëse t’i adresojë nevojat për zhvillim profesion-
al të gjyqtarëve dhe prokurorëve që merren me luftimin e veprave penale korruptive. 
Programi është realizuar në tri (3) sesione trajnuese dy ditore dhe fokusohej në identifikimin dhe vlerësimin e 
korrupsionit të mundshëm zyrtar, planet hetuese, analizat forenzike, intervistat dhe përgatitja për gjykim dhe zg-
jidhjen e rasteve të korrupsionit zyrtar.
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b. Program i specializuar trajnimi për prokurimin publik të Kosovës   

Ky program fokusin e kishte në elaborimin praktik të të gjitha fazave të prokurimit publik. Në këtë kuadër u anal-
izuan rastet nga praktika rreth mënyrës së vlerësimit të nevojave dhe përcaktimit të kërkesave, dosja e tenderit 
dhe procesi i vlerësimit të një tenderi. Në fokus të këtij programi ishte edhe faza e implementimit të kontratës dhe 
po ashtu hetimi dhe gjykimi i veprave penale të kësaj natyre.

Programi u realizua në dy (2) sesione trajnuese dy ditore dhe trajtoj rreziqet indikative të korrupsionit në fazën 
e implementimit të kontratave të prokurimit publik, skemat korruptive dhe problemet e ndërlidhura me mashtrim, 
planifikimin e hetimit dhe ndjekjen. 

6.1.7.3 Trajnimet nga drejtësia për fëmijë (aspekti penal dhe civil)

Në kuadër të trajnimeve të vazhdueshme, gjatë vitit 2015, IGJK ka realizuar tri (3) trajnime nga aspekti penal i 
Drejtësisë për Fëmijë, dhe tri (3) trajnime nga aspekti civil i Drejtësisë për Fëmijë.

a. Nga aspekti penal i Drejtësisë për Fëmijë janë trajtuar këto tema: 

Masat e diversitetit dhe roli i tyre në shmangien nga stigmatizimi i të miturve, gjykimi i madhorëve për veprat pe-
nale të kryera ndaj fëmijës si dhe veprat penale të kryera në bashkëveprim nga i mituri dhe madhori.

Fokusi kryesor i këtyre trajnimeve ishte ngritja e aftësive dhe shkathtësive të gjyqtarëve dhe prokurorëve 
lidhur me:

  Kushtet për shqiptim të masave të diversitetit, vlerësimit të masave adekuate për situatat specifike dhe 
identifikimi se ndaj kujt dhe për çfarë vepra mund të shqiptohen këto masa.

  Zhvillimin e njohurive teorike dhe shkathtësive praktike lidhur me procedurën gjyqësore për veprat 
penale të kryera ndaj fëmijës.

  Zbatimin e drejtë të dispozitave ligjore dhe trajtimi i dilemave që hasen në praktikë rreth vlerësimit të 
nevojës dhe kushteve për bashkimin dhe veçimin e procedurës ndaj të miturit me procedurën që zhvillo-
het ndaj madhorit për veprat penale të kryera në bashkëveprim.

b. Nga aspekti civil i Drejtësisë për Fëmijë janë trajtuar këto tema: 

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror, mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në kontestet martesore – 
familjare dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në rastet e ndryshimit të statusit të tyre, si dhe në rastet e dhunës 
në familje.
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Fokusi kryesor i këtyre trajnimeve ishte ngritja e aftësive dhe shkathtësive të gjyqtarëve lidhur me:

  Ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe shkathtësive praktike të gjyqtarëve në interpretimin e drejtë 
të dispozitave ligjore lidhur me rolin e gjykatës dhe organit të kujdestarisë në procedurën e mbrojtjes së 
të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror dhe të analizojnë rrethanat për vendosje në interesin më të 
mirë të fëmijës.

  Kuptimin e drejtë të rolit aktiv të gjykatës dhe organit të kujdestarisë si dhe hetimit me kompetencë të 
të gjitha rrethanave në bazë të cilave duhet të jepet vlerësimi dhe vendimi profesional në funksion të 
mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në kontestet martesore.

  Thellimin e njohurive teorike dhe praktike të gjyqtarëve pjesëmarrës, lidhur me interpretimin dhe 
zbatimin e drejtë të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me procedurën e kundërshtimit dhe proce-
durën e njohjes së atësisë dhe amësisë, si dhe rolin e gjykatës dhe organit të kujdestarisë në lëshimin 
e urdhër mbrojtjeve përkatëse, në drejtim të mbrojtjes së interesit më të mirë të fëmijës në rastet e 
ndërrimit të statusit të tyre dhe rastet e dhunës në familje.

6.1.7.4 Trajnimet nga lëmia civile (materiale dhe procedurale)

Në kuadër të fushës civile janë realizuar shtatëmbëdhjetë (17) sesione trajnimi duke përfshirë tema nga pjesa materiale 
dhe procedurale, veçanërisht çështje nga e drejta pronësore, e drejta familjare, e drejta e trashëgimisë dhe drejta e 
detyrimeve. Në këto trajnime janë trajtuar çështjet si: pronësia dhe mbrojtja e saj, kompensimi i dëmit, regjistrimi i të dre-
jtave të pronës së paluajtshme, konstituimi dhe shuarja e servituteve, bazat për thirrje në trashëgimi, mbrojtja në punë 
dhe procedura gjyqësore në kontestet nga marrëdhënia e punës, bashkëpronësia dhe pronësia e përbashkët, ndarja 
dhe pjesëtimi i pasurisë, shqyrtimi paraprak i padisë dhe seanca përgatitore, mjetet provuese dhe marrja e provave.
Përmes këtyre trajnimeve, me tema të ndryshme është synuar ngritja e kapaciteteve profesionale të 
gjyqtarëve në: 

  Avancimin e njohurive mbi të drejtën e fqinjësisë, imisioneve dhe mbrojtjen e pronësisë si dhe mënyrat 
e fitimit të pronësisë;

  Njohjen e rolit të regjistrit të të drejtave të pronës së paluajtshme dhe vlerësimin e drejtë të procedurës 
së rishqyrtimit dhe korrigjimit të regjistrit;

  Vlerësimin e kushteve për caktimin e dëmit material dhe jo-material dhe caktimin e kritereve për 
lartësinë e dëmit;

  Zbatimin e drejtë të dispozitave ligjore lidhur me konstituimin dhe shuarjen e servituteve;

  Zbërthimin e dispozitave ligjore lidhur me bazat e thirrjes në trashëgimi si dhe procedurës së shqyrtimit 
të pasurisë trashëgimore;

  Vlerësimin e dispozitave ligjore që i referohen shqyrtimit paraprak të padisë dhe seancës përgatitore;

  Vlerësimin e fakteve që duhet të provohen dhe ato që nuk duhen të provohen në procedurën civile, 
përfshirë këtu edhe autorizimet e gjykatës se kur mund të marrë prova ex officio;

  Avancimin e njohurive për drejtimin e seancave gjyqësore me fokus në konvokimin e seancës dhe zhvil-
limin e shqyrtimit;

  Analizimin e procedurës gjyqësore për mbrojtjen e të drejtave të punës dhe respektimin e afateve për 
të kërkuar mbrojtje gjyqësore si dhe njohjen e të drejtave të punësuarit dhe përgjegjësitë e personit 
juridik në rastet e aksidenteve në punë;

  Analizimin e ngjashmërive dhe ndryshimeve në mes të procedurës kontestimore dhe jokentestimore 
si dhe identifikimin e veprimeve të ndërmarra në njërën procedurë që mund të vlejnë edhe për proce-
durën tjetër;

  Avancimin e njohurive mbi pronësinë e përbashkët të bashkëshortëve dhe bashkëpronësinë si dhe iden-
tifikimin e elementeve specifike të secilit institut;

  Dallimin e kompetencës së gjykatave dhe përmbaruesve privat tek përmbarimi si dhe analizimin e kom-
petencave dhe përgjegjësive të organeve shtetërore të Kosovës, në rastet që kanë të bëjnë me njohjen 
dhe përmbarimin e vendimeve të huaja;

  Dallimin e kushteve ligjore që duhet të plotësohen për tu konsideruar një kontratë nule dhe e 
rrëzueshme si dhe interpretimin e drejtë të dispozitave të LMD-së mbi pavlefshmërinë e kontratave;
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6.1.7.5 Trajnimet  nga e drejta ekonomike

Trajnimet për gjyqtarët e Departamentit për Çështje Ekonomike kanë zënë një vend të rëndësishëm në programin 
trajnues për vitin 2015 të cilat janë realizuar në formë të programit të specializuar ku në mënyrë gjithëpërfshirëse janë 
trajtuar aspekte nga e drejta ekonomike. Në kuadër të këtij programi janë realizuar shtatëmbëdhjetë (17) trajnime, ku 
janë trajtuar çështjet si:

Teknologjia e informacionit, proceset biznesore dhe ligji, kontrata e ndërtimit dhe kontestet ekonomike, kontabiliteti - një 
sfidë për gjykim të drejtë, provat dhe të provuarit në konteste ekonomike, konteste ekonomike nga fusha e sigurimeve, 
e drejta e autorit, patenta, proceset e tatimimit, biznesi, kreditë dhe institucionet financiare, parimet ekonomike të së 
drejtës komerciale, procedura përmbarimore ndaj subjekteve tregtare, procedura e falimentimit.

Përmes këtyre trajnimeve me tema të ndryshme është synuar ngritja e kapaciteteve profesionale të gjyqtarëve që të: 

  Fitojnë njohuri lidhur me çështjet e zakonshme të 
TI-së që shfaqen në mosmarrëveshjet tregtare;

  Kuptojnë natyrën e palëve të përfshira në proces-
in e ndërtimit dhe përgjegjësitë e tyre, si dhe të 
përkufizojnë në mënyrë të qartë aktet normative 
në fushën e ndërtimit;

  Njohin sa më mirë dokumentet që e përcjellin 
qarkullimin e mallrave dhe shërbimeve, si dhe 
ngritjen e kapaciteteve profesionale të tyre në 
analizimin, vlerësimin dhe krahasimin e provave, 
në lëndët e natyrës ekonomike;

  Zgjerojnë njohuritë e tyre në fushën e së drejtës 
së sigurimeve, si dhe kuptojnë karakteristikat e 
kontratave të sigurimeve përfshirë te drejtat dhe 
obligimet që rrjedhin nga llojet e ndryshme të 
kontratave të sigurimeve;

  Familjarizohen me praktikën gjyqësore të Gjykatës 
Evropiane të Drejtësisë (GJED) lidhur me imple-
mentimin e disa koncepteve kryesore të së drejtës 
së autorit si dhe kuptojnë legjislacionin e BE-së 
dhe të analizojnë legjislacionin sekondar për të 
drejtën e autorit;

  Kuptojnë aspektet praktike të ligjit për pronën 
intelektuale në Kosovë dhe njohin parimet e përg-
jithshme të pronës intelektuale ndërkombëtare 
si dhe aplikojnë saktë legjislacionin vendor për 
patentat;

  Njoftohen me çështjet e zakonshme tatimore 
dhe problemet që shfaqen gjatë aktiviteteve të 
zakonshme të biznesit;

  Kuptojnë strukturën e sistemit të institucioneve fi-
nanciare dhe njoftohen me problemet e rëndomta 
dhe çështjet e ndërlidhura me kreditë dhe shërbi-
met bankare në Kosovë.

  Fitojnë njohuri themelore se si parimet makroe-
konomike si inflacioni, deflacioni dhe normat e ka-
matave ndikojnë në mosmarrëveshjet komerciale.

  Analizojnë modelet e përmbarimit civil si dhe 
njohin rolin e gjykatës dhe pjesëmarrësve tjerë në 
procedurë;

  Parimet dhe qëllimet e procedurave të falimenti-
mit si dhe kushtet dhe rrethanat për hapjen e një 
procedure të falimentimit përfshirë falimentimin 
ndërkufitar.

6.1.7.6 Trajnimet nga e drejta administrative

Trajnime janë organizuar edhe për gjyqtarët e Departamentit për Çështje Administrative të nivelit themelor dhe atij të 
apelit, ku janë realizuar tri (3) trajnime për gjyqtarët e këtij departamenti. 

Zbatimi i ligjit për themelimin e regjistrit të të drejtave të pronës së paluajtshme, zbatimi i ligjit për shtetësinë e Kosovës 
– procedurat për fitimin e shtetësisë, zbatimi i ligjit për klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë, zbatimi i 
ligjit për tatimin në pronën e paluajtshme, e drejta e azilit – legjislacioni vendor dhe ndërkombëtar.

Përmes këtyre trajnimeve me tema të ndryshme është synuar ngritja e kapaciteteve profesionale të gjyqtarëve që të: 

  Interpretojnë dhe njohin rolin e regjistrit të të drejtave të pronës së paluajtshme, si dhe zbërthejnë dhe 
vlerësojnë drejtë procedurën e rishqyrtimit dhe korrigjimit të regjistrit;

  Vlerësojnë drejtë mënyrat e fitimit të shtetësisë dhe procedurat për humbjen e shtetësisë, si dhe 
zbërthejnë dhe vlerësojnë drejtë afatet për shqyrtimin të kërkesave dhe ankesave;

  Vlerësojnë objektin e tatimit në pronë dhe tatimpaguesin, zbatimin e procedurave për arkëtimin (vjeljen) 
e detyruar të tatimit si dhe zbërthejnë vendimet lidhur me ankesat administrative për faturat e tatimit 
mbi pronën e paluajtshme;

  Njohin konventat ndërkombëtare për azilin dhe analizojnë inicimin e konfliktit administrativ për të dre-
jtën e azilit.
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6.1.7.7 Trajnimet nga e drejta 
kushtetuese 

Në kuadër të trajnimeve të vazhdueshme për gjy-
qtarë dhe prokurorë, IGJK ka organizuar dy (2) 
trajnime nga e drejta kushtetuese ku u trajtua pro-
cedura në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës dhe 
kontrolli kushtetues, si dhe raporti në mes Gjykatës 
Kushtetuese të Kosovës dhe gjykatave të rregullta. 

Objektivat e këtyre trajnimeve ishin fokusuar në 
avancimin e njohurive profesionale të pjesëmar-
rësve në dallimin e procedurës që zhvillohet pranë 
Gjykatës Kushtetuese nga ajo që zhvillohet në 
gjykatat e rregullta dhe në identifikimin e efekteve 
juridike të një vendimi të Gjykatës Kushtetuese 
si vendime të detyrueshme për të gjithë si dhe 
elaborimi i juridiksionit incidental dhe efektet e ven-
dimeve të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës.

6.1.7.8 Trajnimet nga lëmia e  
kundërvajtjeve

Për gjyqtarët e divizionit për kundërvajtje janë realizuar dy (2) trajnime në të cilat janë shtjelluar temat që kanë të 
bëjnë me procedurën për kundërvajtje dhe aksidentet në komunikacion. Synimi i këtyre trajnimeve ishte zbatimi 
i drejtë i depozitave ligjore në procedurën e kundërvajtjes me fokus në inicimin e procedurës kundërvajtëse, 
kushtet dhe veprimet lidhur me ndërprerjen e procedurës, masat për sigurimin më të shpejtë të palëve në proce-
durë si dhe aktvendimin për kundërvajtje. Po ashtu u analizua veprimi inkriminues i kryesit të aksidentit dhe provat 
që duhet administruar për vërtetimin e shkakut të aksidentit.

6.1.7.9 Trajnimet nga kodi i etikës dhe sjelljes profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve

Nga kjo fushë janë realizuar katër (4) trajnime ku janë elaboruar temat si etika profesionale dhe deontologjia, in-
tegriteti në gjyqësor si kusht për fitimin e besimit të publikut. Në fokus të këtyre trajnimeve ishin çështjet mbi vlerat 
e mbrojtura me kodet e etikës, respektimi i standardeve për një sjellje etike dhe me dinjitet si synim drejtë ngritjes 
së besimit të publikut, përgjegjësia e gjyqtarëve dhe prokurorëve për shkeljen e rregullave të etikës, parimi i pa-
varësisë dhe paanësisë – faktorët që cenojnë këto parime, profesionalizmi, integriteti dhe dinjiteti moral i gjyqtarit/
prokurorit. 

6.1.7.10 Trajnimet për Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të 
Njeriut

Pjesë e trajnimeve të vazhdueshme ishte edhe trajtimi i KEDNJ-së dhe praktika gjyqësore e GJEDNJ-së, ku 
janë realizuar gjashtë (6) trajnime në të cilat u trajtuan tema si: mbrojtja e të dhënave të personave ndaj të cilëve 
zhvillohet procedura penale dhe burimeve të informacionit të gazetarisë, standardet e Gjykatës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut për mbrojtjen e rrjedhësve të informatave, zbatimi i nenit 6 të KEDNJ në nivel nacional - e drejta 
për një proces të rregullt në kontekst të praktikës gjyqësore të GJEDNJ në Strasburg, rregullimi i së drejtës së 
autorit në Kosovë dhe standardet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut për qasje në dokumente publike. 

Përmes këtyre trajnimeve u synua zhvillimi i njohurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve mbi standardet e GJEDNJ-së 
për qasje në dokumente publike, për mbrojtjen e të dhënave dhe burimeve, kuptimi i standardeve evropiane për 
denoncuesit e dyshimeve për keqpërdorime dhe parregullsi në institucione publike dhe private, interpretimi i drejtë 
i dispozitave të KEDNJ-së për denoncuesit e dyshimeve për keqpërdorime dhe parregullsi në institucione publike 
dhe private, interpretimi i drejtë dhe saktë i dispozitave të nenit 6 të KEDNJ-së, përfshirë njohjen me standardet 
e praktikës gjyqësore të GJEDNJ-së.
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6.1.8 Trajnime të veçanta në PTV

6.1.8.1 Trajnimet për fuqizimin  
e Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar

IGJK në kuadër të trajnimeve të vazhdueshme ka 
realizuar tri (3) trajnime për bashkëpunimin juridik 
ndërkombëtarë si në çështjet penale ashtu edhe 
ato civile. Në kuadër të këtyre trajnimeve janë 
trajtuar: bashkëpunimi juridik ndërkombëtarë në 
çështjet penale, ndihma juridike e ndërsjellë, op-
eracionet ndërkufitare me metodat moderne të 
vlerësimit dhe aspektet civile të rrëmbimit ndër-
kombëtar të fëmijëve. 

Qëllimi i këtyre aktiviteteve trajnuese ka qenë për-
gatitja e ekspertëve vendor lidhur me kërkesat për 
ndihmë juridike ndërkombëtare në çështje penale 
dhe operimet ndërkufitare me metodat moderne të 
hetimit dhe vlerësimit si dhe krijimi i praktikave më 
të mira në drejtim të zbatimit të drejtë të ligjit dhe 
procedurës në rastet e rrëmbimit ndërkombëtar të 
fëmijëve.

6.1.8.2 Trajnimet për zhvillim të shkathtësive të përfaqësimit në gjykim 

Në funksion të zbatimit të dispozitave të KPPK për përfaqësimin në gjykim, në këtë vit janë realizuar dy (2) tra-
jnime. Trajnimi i parë tre (3) ditorë, ndërsa trajnimi i dytë dy (2) ditorë me temën “Zhvillimi i shkathtësive gjyqësore”. 
Temat e trajtuara në kuadër të këtij trajnimi kishin të bëjnë me: fjalën hyrëse, marrjen në pyetje të drejtpërdrejtë, 
marrjen në pyetje të tërthortë, vënien në dyshim, rimarrjen në pyetje dhe fjalën përfundimtare. Ky trajnim përfshin 
në vete një pjesë të rëndësishme të Kodi të Procedurës Penale, sepse këto teknika të përfaqësimit tashmë janë 
pjesë e këtij Kodi.

6.1.8.3 Trajnimet nga fusha e mbrojtjes kundër dhunës në familje

Në zbatim të ligjit dhe akteve nënligjore për mbrojtjen nga dhuna në familje në këtë periudhë janë realizuar dy (2) 
trajnime. Në fokus të këtij trajnimi ishte dallimi i urdhrave dhe masave që i shqiptohen kryerësit të dhunës, zbatimi 
efikas i dispozitave lidhur me procedurën për vendosjen sipas kërkesave për urdhër mbrojtje dhe interpretimi i 
drejtë i dispozitave për urdhrat dhe masat për mbrojtje.

6.1.8.4 Trajnimet për barazinë gjinore dhe mos diskriminimin 

IGJK ka realizuar pesë (5) trajnime lidhur me barazinë gjinore dhe mos diskriminimin. Në këtë aspekt janë trajtuar 
standardet më të larta në ndalimin e diskriminimit, mbrojtja dhe promovimi i diversitetit, tolerancës dhe barazisë 
në kontekst të legjislacionit mbi mos-diskriminimin. Synimi parësor i këtyre trajnimeve ishte krijimi i një pasqyre 
më të qartë dhe më të gjerë për diversitetin, tolerancën dhe barazinë, të kuptuarit se si krijohen dhe funksionojnë 
paragjykimet, njohja më e thellë dhe zbërthimi në detaje mbi kompleksitetin e legjislacionit për diskriminim dhe 
ngacmim, të kuptuarit se orientimi seksual dhe identiteti gjinor janë vetëm një fragment i identitetit të njerëzve, 
qasja adekuate dhe bashkëveprimi me pjesëtarët e komunitetit LGBT për realizimin e të drejtave të tyre, si dhe 
interpretimi uniform nga ana e gjyqësorit të legjislacionit për mbrojtjen nga diskriminimi dhe në përputhje me stan-
dardet evropiane dhe ndërkombëtare.
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6.1.8.5 Trajnimet për zgjidhjen alternative të kontesteve gjyqësore, dënimet alternative dhe 
plotësuese 

Kodi i Procedurës Penale në fuqi parasheh edhe zgjidhjet alternative të kontesteve gjyqësore, prandaj lidhur me këtë, 
gjatë këtij viti janë realizuar tetë (8) trajnime. Në dy (2) prej këtyre trajnimeve, IGJK ka trajtuar llojin e dënimeve alter-
native dhe plotësuese si dhe kushtet për shqiptimin e tyre duke u fokusuar në çështjet praktike lidhur me ekzekutimin 
e dënimeve plotësuese dhe alternative duke u fokusuar ne standardet e kërkuara në procedurën e ekzekutimit të 
sanksioneve penale, ku pjesëmarrës ishin gjyqtarë dhe prokurorë. Ndërsa, në drejtim të ngritjes së kapaciteteve të 
prokurorëve për reduktimin e numrit të lëndëve në prokurori dhe zbatimit të strategjisë për këtë qellim janë realizuar 
gjashtë (6) sesione trajnimi, fokusi i të cilave ishte pezullimi i përkohshëm i procedurës sipas nenit 230 të KPP, kushtet 
kur ndjekja nuk është e detyrueshme sipas nenit 231 të KPP si dhe procedura e ndërmjetësimit sipas nenit 232 të KPP. 
Po ashtu në këto trajnime është trajtuar dhe negocimi i marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë sipas nenit 233 të KPP. 

6.1.8.6  Trajnim për udhëheqësinë e qëndrueshme 

IGJK ka realizuar një (1) trajnim me temë “Udhëheqësia e qëndrueshme” që kishte për qëllim avancimin e njohu-
rive të gjyqtarëve dhe prokurorëve pjesëmarrës lidhur me faktorët që shkaktojnë stresin që është mjaft i përhapur 
në gjyqësor, si dhe identifikimin e strategjive përballuese dhe proceset mbrojtëse nga stresi, në drejtim të krijimit 
të një udhëheqësie të qëndrueshme në kuadër të sistemit gjyqësor e prokurorial në Kosovë.

6.2 Programet Orientuese

Mbështetur në mandatin ligjor, IGJK ka përgatitur kurse të posaçme për gjyqtarët dhe prokurorët e sapoemëruar dhe 
ata të cilët avancohen apo që kanë ndryshuar nivelet dhe funksionet brenda gjykatave dhe prokurorive. Këto kurse janë 
hartuar në formë të programeve orientuese dhe qëllimi i tyre është përgatitja e përfituesve për kryerjen e punës me suk-
ses menjëherë pas marrjes së detyrës me fokus në zhvillimin e shkathtësive praktike të të qenurit gjyqtar përkatësisht 
prokuror i shtetit.

Programet orientuese të përgatitura nga IGJK janë si në vijim:

  Programi Orientues për Gjyqtarët/Prokurorët e Shtetit të sapoemëruar;

  Programi Orientues për Gjyqtarët/prokurorët e avancuar nga një nivel në tjetrin dhe/apo që ri caktohen nga 
një departament në tjetrin si dhe ata që ndërrojnë profilin; 

Gjatë vitit 2015, IGJK nuk ka pas asnjë kërkesë për ndjekjen e këtyre programeve orientuese.

6.2.1 Programi Orientues për gjyqtarët/prokurorët e sapoemëruar  
nga minoriteti serb

IGJK në periudhën raportuese ka përgatitur programin orientues apo kurset hyrëse për gjyqtarët dhe prokurorët e mi-
noritetit serb. Ky program përmban trajnime nga:

  drejtësia penale, 

  drejtësia civile dhe 

  trajnime të karakterit interdisiplinar.

Sipas këtij programi, trajnimet nga drejtësia penale zgjasin 8 ditë, ku 1 ditë do të trajtohet Kodi Penal i Republikës së 
Kosovës, 4 ditë Kodi i Procedurës Penale dhe 3 ditë shkathtësitë e përfaqësimit në gjykim.

Trajnimet nga drejtësia civile zgjasin 4 ditë, ku 1 ditë do të trajtohet pronësia, 1 ditë ligji i detyrimeve, 1 ditë procedurat 
kontestimore, jokontestimore dhe përmbarimore, dhe 1 ditë çështjet nga marrëdhëniet juridiko-familjare, trashëgimore 
dhe dhuna në familje.

Trajnimet e karakterit interdisiplinar trajtohen në 1 ditë etikë profesionale dhe 1 ditë menaxhim të gjykatës/prokurorisë 
dhe të rastit.

Kohëzgjatja e përgjithshme e këtij programi trajnues është 14 ditë trajnimi. 
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Gjatë vitit 2015, IGJK nuk ka pas asnjë kërkesë për ndjekjen e këtyre programeve orientuese.

6.3 Programi i Trajnimit Fillestar

Programi i Trajnimit Fillestar (PTF) është program trajnues i cili iu dedikohet kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë 
të ardhshëm të cilët paraprakisht e kanë kaluar me sukses Provimin Përgatitor. Qëllimi kryesor i këtij programi 
është përgatitja profesionale e gjyqtarëve dhe prokurorëve të ardhshëm para emërimit të tyre në këto pozita.  

PTF është miratuar nga Këshilli Drejtues i IGJK dhe zhvillohet në tri faza. Dy fazat e para përfshijnë trajnime 
teorike dhe praktike të kombinuara me vizita dhe trajnime praktike në institucionet e drejtësisë në vend. Faza e 
tretë është e përbërë tërësisht me trajnime praktike në gjykata dhe prokurori (faza e mentorimit) nën mbikëqyrjen 
e mentorit gjyqtarë apo prokurorë.

PTF për gjeneratën e pestë ka filluar në dhjetor të vitit 2013 dhe ka përfunduar në prill të viti 2015.

6.3.1 Trajnimet në PTF 

Në vitin 2015, gjenerata e V-të e kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë në PTF kanë vazhduar me trajnimet në 
fazën e tretë dhe trajnime praktike në institucionet të sistemit të drejtësisë dhe këtë program e kanë ndjekur 28 
kandidatë ku prej tyre 17 për gjyqtarë dhe 11 për prokurorë. 

Grafikoni nr. 7 – Numri i  kandidatëve të PTF-së

Gjatë viti 2015, në PTF, janë gjithsej realizuar 85 ditë trajnimi ku 79 ditë kanë qenë trajnim praktik në gjykata dhe 
prokurori dhe 6 trajnime tjera janë organizuar në institucione jo gjyqësore, brenda sistemit të drejtësisë në vend. 
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Grafikoni nr.6. Kohëzgjatja e trajnimeve në PTV 
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Grafikoni nr.8 i Numri i ditëve të trajnimit gjatë vitit 2015 në PTF 
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6.3.2 Faza e tretë

Faza e tretë e trajnimeve ka filluar me 7 tetor 2014 dhe ka përfunduar me 30 prill 2015. Kjo është fazë praktike dhe 
zhvillohet në gjykata dhe prokurori. Trajnimi realizohet nën mbikëqyrjen e mentorit (gjyqtarë apo prokurorë), i cili 
është mbikëqyrës për zbatimin e programit trajnues si dhe vlerësimin e performancës së kandidatëve. Programi 
praktik gjatë kësaj faze përfshinë çështjet të cilat duhet t’i njohin kandidatët me qëllim të aplikimit gjatë punës së 
tyre pas emërimit. 

Në përfundim të kësaj faze, mentorët kanë vlerësuar performancën e kandidatëve përmes formularëve të vlerë-
simit të paraparë me doracakun për trajnimin e fazës së tretë por edhe kandidatët kanë vlerësuar mentorin e tyre.

Në këtë fazë kanë qenë të angazhuar 22 mentor.

6.3.3 Trajnimi Praktik në institucionet e sistemit të drejtësisë në Kosovë

Trajnimi praktik në PTF ka për qëllim të ju ofroj njohuri kandidatëve me legjislacionin dhe praktikat që zbatojnë 
institucionet shtetërore gjatë punës së tyre, gjithashtu ju ofrohet njohuri për punën dhe aktivitetet që kryejnë këto 
institucione, të ndërlidhura me punën e gjyqtarit dhe prokurorit. 

Në funksion të realizimit të këtij programi, kandidatët e PTF-së kanë realizuar gjithsej 18 vizita/trajnime praktike 
në këto institucione.
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Grafikoni nr.8 i Numri i ditëve të trajnimit gjatë vitit 2015 në PTF 
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6.3.3.1 Trajnimi në Qendrën për Punë Sociale 

Trajnim i parë praktik i realizuar me kandidatët e PTF -V për vitin 2015, ishte me Qendrën për Punë Sociale. Zyrtar 
të lartë të QPS paraqiten para kandidatëve aktivitetet e Qendrës në përgjithësi si dhe punën që ky institucion ka 
me gjykatat dhe prokuroritë në veçanti.

Gjatë këtij trajnimi u debatua rreth adoptimit vendor dhe ndërkombëtar, besimin e fëmijëve dhe realizimin e kon-
taktit, marrjen e të drejtës prindërore dhe zotësisë së veprimit, dhunën në familje, dhe sfidat me të cilat ballafaqo-
hen punëtorët social e që janë me interes për kandidatët, në mënyrë që në të ardhmen ata të mund t’i zbatojnë në 
praktikë, me synim në përmirësimin e kualitetit të punës dhe forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional.



39

Raporti Vjetor 2015

6.3.3.2 Trajnimi në Këshillin e Pavarur 
Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të 
Kosovës

Në kuadër të programit trajnues të PTF-së është re-
alizuar edhe një trajnim praktik në Këshillin e Pavarur 
Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës. Qëllim i or-
ganizimit të trajnimit ishte që kandidatëve për gjyqtarë 
dhe prokurorë tu ofrohen njohuri në lidhje me punën që 
kryen KPMK, legjislacionin, funksionet dhe kompetencat 
e këtij institucioni.

Trajnimi kishte në fokus procedurën e marrjes së vendimit nga KPMK, me theks të veçantë në procedurën para 
shqyrtimit të ankesës, format e vendimmarrjes dhe afatet si dhe veprimet në kuadër të organit të punësimit.

6.3.3.3 Trajnim në Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm

Në bashkëpunim me Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm, është realizuar trajnimi praktik ku kandidatët u njoftuan 
rreth funksionimit dhe rolittë ZAP-it, si dhe bashkëpunimin dhe nivelin e transparencës së këtij institucioni me 
organet e drejtësisë. Fokusi i këtij trajnimi qëndronte tek auditimi statutor dhe jo-statutor, raportimet e auditimit 
dhe rekomandimet se si duhet përmirësuar qeverisja e brendshme, menaxhimet financiare dhe kontrollet si dhe 
sfidat me të cilat ballafaqohen auditorët e që janë me interes për kandidatët të cilat do të ndikojnë në ngritjen e 
shkathtësive në zbatimin e kompetencave të tyre në të ardhmen.

6.3.3.4 Trajnim në Policinë e Kosovës

Në kuadër të programit për kandidatët e gjeneratës së V-të, është realizuar një trajnim praktik në Policinë e 
Kosovës, realizimi i të cilit është bërë bazuar në marrëveshjen e bashkëpunimit të cilën e kishin lidhur paraprak-
isht IGJK dhe Policia e Kosovës. 

Zyrtarë nga Policia e Kosovës gjatë trajnimit praktik i njoftuan kandidatët me punën dhe aktivitetet e PK-së, sipas 
fushave të caktuara, me ç ‘rast njohuritë e marra nga ky institucion do të ju shërbejnë në praktikën e tyre profesio-
nale, në përmirësimin e kualitetit të punës dhe ngritjes së bashkëpunimit në mes agjencioneve të zbatimit të ligjit. 
Një vëmendje e veçantë i është kushtuar sfidave me të cilat ballafaqohen pjesëtarët e PK-së e të cilat lidhen me 
punën e gjyqtarit dhe sidomos atë të prokurorit.

6.3.3.5 Trajnim në Gjykatën Kushtetuese 

Trajnimi praktik i realizuar në Gjykatën Kushtetuese kishte për qëllim njoftimin e kandidatëve me rolin e Gjykatës 
Kushtetuese vis a vis legjislativin, ekzekutivin dhe gjyqësorin, procedimi i kërkesave, vendimmarrja dhe efektet 
e vendimeve të kësaj gjykate. Veçanërisht i kushtuan vëmendje nenit 113.7 dhe 113.8 të Kushtetutës, që ka të 
bëjnë me palët, shqyrtimin e vendimeve të autoriteteve publike në raport me kapitullin II të Kushtetutës, shqyrtimi 
i akteve të kontestuara në raport me Kushtetutën, kriteret e provueshmërisë dhe vlerësimi në merita.

6.3.3.6 Trajnim në Odën e Avokatëve

Trajnimi praktik i radhës u realizua në Odën e Avokatëve. Qëllimi i këtij trajnimi ishte informimi i kandidatëve për 
gjyqtarë dhe prokurorë rreth organizimit të brendshëm dhe funksionimit të Odës së Avokatëve të Kosovës si një 
organizatë e pavarur me karakter publik, si dhe të thellojnë njohuritë për aplikimin dhe zbatimin në mënyrë të 
drejtë në praktikë të dispozitave të Kodit të Etikës Profesionale për gjyqtarë, prokurorë dhe avokatë.

Në përmbajtje ky trajnim kishte bazën juridike, funksionimin, e organeve dhe degëve regjionale të Odës së Avoka-
tëve si dhe kompetencat e Këshillit Drejtues dhe të kryetarit të këtij institucioni. Po ashtu, u elaborua edhe puna 
dhe funksionet e Qendrës Trajnuese për avokatë si dhe programet trajnuese që ofron kjo qendër.
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6.3.4 Provimi përfundimtar në PTF

6.3.4.1 Hartimi dhe organizimi i provimit përfundimtar

Në kuadër të aktiviteteve të PTF-së, për gjeneratën e V-të të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokuror është edhe 
hartimi i provimit përfundimtar. Në periudhën raportuese është hartuar Rregullorja për Procedurën e Organizimit 
të Provimit Përfundimtar e cila u miratua nga Këshilli Drejtues i IGJK-së. Kjo rregullore përcakton procesin e har-
timit, vlerësimit dhe administrimit të këtij provimi.

Në bazë të kësaj Rregullore, hartimin dhe vlerësimin e provimit përfundimtar e bën Komisioni për Hartimin dhe 
Vlerësimin e provimit, përbërja e të cilit miratohet nga Këshilli Drejtues i IGJK-së.

Komisioni ka hartuar më shumë se një grup të provimit dhe puna e tij u zhvillua nën masat e forta të konfidencial-
itetit, konform Rregullores për Organizimin e Provimit Përfundimtar.
Provimi është zhvilluar me shkrim dhe i ndarë në dy pjesë, ndërsa përzgjedhja e grupit të provimit nga i cili kanë 
dalë detyrat për provimin është bërë me short nga ana e kandidatëve. 

Provimi përfundimtar është administruar nga IGJK, dhe gjatë gjithë kohës është monitoruar edhe nga Komisioni 
për Hartimin dhe Vlerësimin e Provimit Përfundimtarë.

Pas vlerësimit të provimit nga Komisioni me datë 18 qershor 2015, IGJK ka shpallur rezultatet e provimit dhe me 
këto rezultate janë njoftuar Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës.

6.3.5 Ceremonia e Diplomimit 

Më 25 maj 2015, IGJK organizoj ceremoninë solemne të diplomimit të gjeneratës së pestë të kandidatëve për 
gjyqtarë dhe prokurorë.

Kandidatët e gjeneratës së pestë kanë vijuar trajnimin në Programin e Trajnimit Fillestar që nga dhjetori i vitit 2013 
deri më 30 prill 2015. Ky program ka filluar të zbatohet që nga viti 2008 dhe përveç kësaj gjenerate që diplomoi në 
maj të këtij viti, në këtë program trajnimi kanë përfunduar trajnimet edhe 141 kandidatë tjerë në katër (4) gjenerata 
paraprake. 

Në këtë ceremoni morën pjesë përfaqësuesit më të lartë të shtetit, përfaqësuesit më të lartë të sistemit gjyqësor 
e prokurorial, përfaqësues të BE-së, gjyqtarë, prokurorë, trajnues, mentorë dhe zyrtar të tjerë të institucioneve 
vendore e ndërkombëtare.

Nga folësit në këtë ceremoni u vlerësua shumë lartë suksesi i këtij programi, duke theksuar si një kthesë pozitive 
në ngritjen profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve të sapoemëruar. Në fund të kësaj ceremonie, kandidatëve 
për gjyqtarë dhe prokurorë u shpërndanë diplomat. 
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6.4 Programi për Hulumtime dhe Publikime (PHP)

6.4.1 Hyrje

Krahas trajnimeve të vazhdueshme dhe fillestare, komponentë mjaftë e rëndësishme në zhvillimin profesional të 
profesionistëve të sistemit gjyqësor dhe prokurorial në IGJK është edhe Programi për Hulumtime dhe Publikime. 
Ky program ka për qëllim që përfituesve të IGJK-së, t’iu ofrojë mbështetje praktike dhe teknike për hulumtim, 
analiza, publikime dhe qasje në burime të ndryshme ligjore.

6.4.2 Objektivat PHP-së 

Objektivë e përgjithshme e PHP-së është, që të pasurojë cilësinë e mendimit juridik përmes:

  Identifikimit të nevojave për hulumtime profesionale në zhvillim të gjyqësisë;

  Sigurimit të burimeve ligjore, qoftë në mënyrë elektronike dhe fizike për përfituesit e IGJK-së;

  Zbulimit dhe promovimit të shfrytëzimit të burimeve lokale dhe të jashtme të informacionit;

  Inkurajimit të përfituesve për t’u angazhuar në hulumtime ligjore dhe për të publikuar punime nga fusha 
ligjore;

  Realizimit të hulumtimeve dhe publikimi i rezultateve të tyre;

  Krijimit të raporteve strategjike me subjektet kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare që ndajnë funk-
sionet, qëllimet dhe objektiva të përbashkëta;

  Përmbledhjes dhe publikimit të dokumenteve të rëndësishme të cilat pasqyrojnë punën e IGJK-së;

  Funksionimit të bibliotekës së IGJK-së;

6.4.3 Aktivitetet në PHP 

Gjatë vitit 2015, në kuadër të PHP-së janë zhvilluar aktivitete që kryesisht kanë qenë të orientuara në 
drejtim të plotësimit të: 

  Infrastrukturës normative për bibliotekën e 
IGJK-së; 

  Plotësimit të bibliotekës ligjore me pajisjet 
përkatëse;

  Pasurimit dhe zhvillimit të koleksioneve të bib-
liotekës;

  Zhvillimit dhe funksionalizimit të e-Bibliotekës 
dhe Sistemit të katalogimit;

  Aktivitete tjera hulumtuese për vlerësimin e 
nevojave të gjyqtarëve dhe prokurorëve për 
mjete juridike;

  Publikimeve; si dhe

  Abonimit në data bazat ligjore ndërkombëtare;
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6.4.4 Biblioteka e IGJK-së

6.4.4.1 Plotësimi i infrastrukturës normative

Me qëllim të funksionimit më të mirë dhe mbarëvajtjes së bibliotekës, është hartuar Rregullorja Nr. 03/2015 për 
Bibliotekën e IGJK-së, ndërsa janë në proces edhe akte tjera si Politikat për Zhvillimin e Koleksioneve të Bib-
liotekës si dhe Rregullat për bibliotekën që do të plotësojnë infrastrukturën normative të Bibliotekës. 

Përveç këtyre akteve, biblioteka shfrytëzon edhe akte tjera të cilat mundësojnë zbatimin e standardeve më të larta 
për bibliotekat siç janë, udhëzimet për publikime në e-bibliotekë, burimet ligjore për hulumtime në IGJK, doracaku 
për sistemin e katalogimit dhe doracaku për radhitjen e koleksioneve të bibliotekës së IGJK-së.
6.4.4.2 Plotësimi i bibliotekës ligjore me pajisjet përkatëse

Në bashkëpunim me projektin “Mbështetje e Mëtejme në Reformën e Arsimimit Ligjor në Kosovë” i financuar nga 
BE, është bërë plotësimi i bibliotekës së IGJK-së me pajisje adekuate sipas standardeve ndërkombëtare. 

Si rezultat, është krijuar një ambient i përshtatshëm për studim dhe hulumtim për gjyqtarët, prokurorët dhe profe-
sionistët tjerë ligjor të gjykatave dhe prokurorive të Kosovës.

6.4.4.3 Zhvillimi dhe pasurimi i koleksioneve të bibliotekës

Në kuadër të bibliotekës si rezultat i mbështetjes së projektit të lartpërmendur është bërë pasurimi me 652 tituj të 
librave mbi çështjet ligjore vendore, ndërkombëtare. Këtij pasurimi i janë shtuar edhe shtatë (7) komentarë dhe 
katër (4) përmbledhje ligjesh të aplikueshme të Kosovës të botuara nga GIZ. 

Të gjitha këto materiale qoftë fizike apo edhe elektronike janë përpunuar për katalogim dhe klasifikim në dy plat-
format e bibliotekës në sistemin e katalogimit dhe e-Bibliotekën. 
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Grafikoni nr. 10.. Pasurimi i Bibliotekës  
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6.4.5 Qasja në burime ligjore në databazat ndërkombëtare

Në kuadër të angazhimeve të IGJK-së, që përfituesve të tij t’ju sigurojë qasje më të mirë në burimet ligjore, me 
mbështetjen e projektit “Mbështetje e Mëtejme në Reformën e Arsimimit Ligjor në Kosovë”, është bërë abonimi 
trevjeçarë në databaza shumë të rëndësishme ndërkombëtare siç janë:

  Hein online

  Autoritetet shkencore të Oxfordit për të drejtën ndërkombëtare si dhe

  Enciklopedia e Max Planck për të Drejtën Publike Ndërkombëtare

Përveç këtyre databazave, IGJK përmes anëtarësimit në ABEK (Asociacioni i Bibliotekave Elektronike të Kosovës) 
ka siguruar qasje edhe në databaza tjera që konzorciumi i EIFL-as i siguron për vendet në tranzicion. Qasja në 
këto databaza ndryshon nga viti në vit. Prandaj gjatë këtij viti kemi qenë të abonuar në këto databaza:

  Publikimet Edward Elgar

  Revistat online të Cambridge  

  OECD-i Library  

  Fjalori i Oksfordit për Gjuhë Angleze Online 

  Oxford Reference Online 

  E Biblioteka e Fondit Monetar Ndërkombëtar 

IGJK në bashkëpunim me projektin “Mbështetje e Mëtejme në Reformën e Arsimimit Ligjor në Kosovë” kanë 
realizuar ceremoninë e hapjes së Bibliotekës Ligjore të IGJK-së. Në këtë ceremoni është theksuar rëndësia e 
konsolidimit të kësaj biblioteke për gjyqtarët, prokurorët dhe profesionistët tjerë ligjor e cila ofron burime juridike 
të nevojshme dhe do jetë mbështetëse për veprimtarinë e tyre profesionale. 

6.4.6 Hulumtimet

Në sferën e hulumtimeve aktivitetet e PHP-së janë fokusuar në zhvillimin e programeve trajnuese të ofruara në 
IGJK, si dhe në identifikimin e mjeteve juridike të nevojshme për gjyqtarët dhe prokurorët. Lidhur me këtë, IGJK në 
bashkëpunim me projektin e GIZ-it, në periudhën maj-qershor 2015, ka realizuar vizita në gjykatat dhe prokuror-
itë e Kosovës duke përfshirë të gjitha instancat me synimin e hartimit të një raporti të përbashkët të vlerësimit të 
nevojave të gjyqtarëve dhe prokurorëve për mjete juridike. 

Si rezultat i këtij procesi janë identifikuar nevojat për zhvillimin e mjeteve juridike si në vijim:

  Përmbledhje e instrumenteve ndërkombëtare si dhe

  Format e shkresave në procedurën penale

Procesi për zhvillimin e këtyre mjeteve juridike ka filluar në tetor të këtij viti me ç ‘rast janë angazhuar ekspertët 
dhe janë konkretizuar detyrat. Zhvillimi i këtyre mjeteve do të vazhdojë edhe në vitin 2016 deri në finalizimin dhe 
publikimin e tyre. 

6.4.7 Publikimet 

PHP është angazhuar drejtpërdrejtë në procesin e publikimeve të ndryshme. Kontributi i PHP-së në këto publik-
ime ka qenë në përcaktimin e dizajnit, kontrollimit të përmbajtjes, procesit të shtypjes si dhe shpërndarjes. 

Për më tepër PHP është angazhuar edhe në konsolidimin e organit profesional siç është Këshilli i Redaksisë së Pub-
likimeve të IGJK-së, e cila veprimtarinë e saj e ka ushtruar përmes takimeve të rregullta të mbajtura gjatë këtij viti.
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Gjatë vitit 2015, IGJK ka realizuar publikimet si më poshtë: 

  Revista “Opinio Juris” është botuar për herë të parë në 2015 dhe synohet të vazhdojë edhe në vitet në 
vijim me qëllim që të nxisë dhe të mbështesë mendimin kritik ligjor në fusha të ndryshme të së drejtës. 
Në këtë publikim iu është dhënë mundësia gjyqtarëve, prokurorëve si dhe gjithë komunitetit ligjor në 
Kosovë që t’i publikojnë rezultatet e hulumtimeve dhe kërkimeve shkencore. Qëllimi i kësaj reviste ishte 
ofrimi i mbështetjes profesionale për gjyqtarët, prokurorët si dhe profesionistët tjerë ligjor në Kosovë. 
Me rastin e publikimit të kësaj reviste është realizuar edhe ceremonia e promovimit të publikimit të 
kësaj reviste ku morën pjesë përfaqësues të institucioneve të sistemit të drejtësisë, gjyqtarë, prokurorë 
si dhe profesorë universitar. Kjo revistë është publikuar me mbështetjen e UNDP-së.

  Revista “Justicia” është botim ekskluziv i punimeve të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë në 
kuadër të trajnimit fillestar. Publikimi i kësaj reviste është mundësuar nga GIZ.

  Trajnimi gjyqësor një perspektiv nga Kosova (ribotim) është publikim nëpërmjet të cilit shfaqet natyra 
e trajnimeve, rëndësia, përmbajtja si dhe specifikat tjera të trajnimit gjyqësor në Kosovë, i cili pasqyron 
punën e IGJK-së në ofrimin e trajnimeve.

  Doracakët për Procedurën Penale dhe Procedurën Kontestimore janë mjete praktike përmes të cilave 
IGJK iu ka ofruar posaçërisht gjyqtarëve, prokurorëve si dhe profesionistëve të tjerë për të qenë më efi-
kas, t’i sfidojnë vështirësitë praktike dhe t’iu lehtësoj në arritjen e zgjidhjeve të drejta. Ky publikim është 
mbështetur nga projekti EROL – USAID.

  Plani për Zbatimin e Programit të Trajnimeve/ Korrik- Dhjetor 2015 në të cilën janë përcaktuar trajnimet 
që do të realizohen nga IGJK gjatë kësaj periudhe si dhe aktivitetet nga programet tjera të IGJK-së.

  Moduli i drejtësisë për fëmijë-aspekti civil i cili ka në përmbajte disa kurse trajnuese ku trajtohen çësht-
jet rreth mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror, format e mbrojtjes së veçantë të 
këtyre fëmijëve si dhe çështjet rreth mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në kontestet martesore-famil-
jare. Publikimi i këtij moduli është mundësuar nga UNICEF.

  Buletini mujor i cili ka për qellim që të përshkruaj të gjitha aktiviteteve e realizuara në baza mujore me 
të cilat njoftohen, përveç anëtarëve të sistemit gjyqësor edhe publiku i gjerë.

  Raporti Vjetor i IGJK-së 2014 në të cilin prezantohen të gjitha aktivitetet dhe puna e IGJK-së për periud-
hën vjetore. Raporti publikohet pas miratimit nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. 

  Raporti i pjesëmarrësve për vizitat studimore në programin fillestar për trajnime të organizuara nga IGJK 
në shtator 2014. Ky publikim përmban prezantime të hartuara nga kandidatët e PTF-së si pjesë e aktivi-
teteve vijuese dhe ai përfshin prezantime në lidhje me ligjin e BE-së, Konventën Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut, dhe juridiksionin e disa prej shteteve anëtare të BE-së. 

  Programi i punës për vitin 2016 i cili prezanton aktivitetet nga programet e IGJK-së si dhe;

  Programi trajnues për vitin 2016 i cili prezanton aktivitetet trajnuese.
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Grafikoni nr. 11. Publikimet e IGJK-së përfshirë numrin e ekzemplarëve  

6.5 Mësimi në distancë 

Mësimi në distancë (e-learning) është të mësuarit interaktiv nga distanca duke shfrytëzuar teknologjinë elektron-
ike online, jashtë një salle tradicionale trajnimi.

IGJK ka zhvilluar platformën e mësimit në distancë e cila i përmbushë të gjitha kërkesat për trajnime, përparësitë 
e të cilës janë kursimi i buxhetit të IGJK-së, ulja e shpenzimeve që krijojnë pjesëmarrësit, kursimi i kohës dhe 
cilësia e lartë e trajnimeve.

Aktualisht në platformën e mësimit në distancë janë zhvilluar tetë (8) kurse trajnuese si në vijim:

  Anglishtja ligjore;

  Kundërkorrupsioni; 

  Teknologjia Informative; 

  Menaxhimi i stresit; 

  Menaxhimi i gjykatës dhe udhëheqësia e 
gjykatës;  

  Komunikimi; 

  Fazat e aktakuzës dhe deklarimit për fajësinë; 

  Njohuritë dhe praktikat themelore të kontabi-
litetit në rastet e falimentimit;

6.5.1 Trajnimet për autorët e moduleve për mësimin në distancë

IGJK ka realizuar një (1) trajnim me autorët e moduleve për zhvillimin e kurseve trajnuese në e-learning. Qëllimi 
i trajnimeve ishte njoftimi me procesin e hartimit të moduleve, puna me shabllone, lista kontrolluese për autorët, 
funksioni i ushtrimeve në modulet e mësimit në distancë, struktura e kapitujve, sugjerimi i shabllonëve dhe për-
caktimi i tipit që ju përket moduleve si dhe vendosjes e materialeve të hartuara në platformën ILIAS.
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6.5.2 Kurset e realizuara në platformën e mësimit në distancë

Kurset trajnuese në kuadër të mësimit në distancë, të realizuara nga IGJK gjatë vitit 2015, janë të paraqitura në 
tabelën në vijim:

Kurset trajnuese Modulet Kohëzgjatja 
Anglishtja ligjore 1 2 muaj 
Kundërkorrupsioni 2 2 muaj
Teknologjia Informative 1 2 muaj

Tabela nr. 4. kurset e realizuara në platformën e mësimit në distancë

6.6 Trajnimet për menaxhmentin dhe stafin administrativ të gjykatave dhe 
prokurorive

IGJK sipas mandatit ka përgjegjësi ligjore që të organizoj kurse trajnuese edhe për kategori tjera të profesionistëve të 
sistemit gjyqësor dhe prokurorial. Bazuar në këtë, IGJK ka realizuar trajnime për menaxhimin e gjykatave dhe prokuror-
ive, stafin e KGJK dhe KPK si dhe profesionistë të tjerë në fushat që IGJK ka kompetencë dhe mund të ofrojë ekspertizë.
 
6.6.1 Kurset trajnuese për menaxhmentin e gjykatave dhe prokurorive

Në kuadër të kurseve trajnuese për menaxhmentin e gjykatave dhe prokurorive gjatë këtij viti janë realizuar tri (3) akti-
vitete trajnuese me kohëzgjatje dy ditore. 

Në kuadër të këtyre trajnimeve janë trajtuar temat si menaxhimi i kohës dhe stresit dhe ndërtimi i ekipit, lidershipi dhe 
menaxhmenti i gjykatave dhe prokurorive të shtetit dhe planifikimi strategjik, si dhe komunikimi dhe delegimi. 

Objektiva të këtyre trajnimeve ishin avancimi i metodave më të suksesshme për menaxhimin e gjykatave dhe prokuror-
ive, ngritja e kapaciteteve lidhur me zbatimin e kompetencave të udhëheqësisë, thellimi i njohurive të komunikimit dhe 
të negocimit. 
 

6.6.2 Kurset trajnuese për stafin administrativ të prokurorive 

Qëllimi i realizimit të trajnimeve për stafin administrativ të prokurorive ishte ngritja e performancës, ndërtimi i aftësive 
dhe kapaciteteve të tyre profesionale si dhe nxitja e cilësisë së shërbimeve të ofruara nga pjesëtarët e administratës.

Kursi hyrës për stafin administrativ të prokurorive gjatë vitit 2015 është realizuar në dy (2) module, me përmbajtjen si 
në vijim: 

  Moduli I ka zgjatur pesë (5) ditë, ku janë trajtuar tema lidhur me sistemin gjyqësor të Kosovës, reformat 
dhe ndryshimet legjislative në strukturën dhe funksionimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial, admin-
istratën gjyqësore funksionet dhe përgjegjësitë e saj, qasjen në informacion dhe konfidencialitetin e të 
dhënave, si dhe planifikimi, menaxhimi në përgjithësi dhe menaxhimin e kohës dhe stresit.

  Moduli II ka zgjatur tri (3) ditë, dhe ka trajtuar punën e gjykatave dhe prokurorive, të drejtat dhe detyri-
met e tyre, komunikimi i brendshëm dhe i jashtëm, puna në ekip, rregullat dhe rregulloret kryesore për 
menaxhimin e rrjedhës së lëndëve, prezantimi i llojeve të regjistrave dhe dokumenteve të mirëmbajtura 
nga stafi administrativ, specifikat e punës në çështjet penale dhe çështjet administrative, dërgimi i thirr-
jeve, afatet.

Në këto trajnime me kërkesën e përfaqësuesve të KGJK-së, nuk kanë marrë pjesë stafi i administrativ i gjykatave, 
pasi që në këtë kohë KGJK ka qenë duke e përgatitur dhe zbatuar procesin e decentralizimit dhe transferimit të 
kompetencave nga KGJK, përkatësisht SKGJK në gjykata. 
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6.7 Trajnimet për Trajnues 

Zhvillimi i kapaciteteve të trajnuesve të IGJK-së është komponentë e cila trajtohet me kujdes të veçantë, kjo për 
faktin se rezultati i trajnimeve varet shumë nga përgatitja e vetë trajnuesve. Me qellim të avancimit të metodolog-
jisë trajnuese, IGJK ka realizuar gjashtë (6) trajnime për trajnues.

Më poshtë do të prezantohen punëtoritë dhe trajnimet për trajnues, të cilat janë realizuar gjatë vitit 2015.

6.7.1 Lidershipi dhe Planifikimi Strategjik

Në kuadër të trajnimeve për trajnues është realizuar trajnimi tre (3) ditorë për trajnues me temë “Lidershipi dhe 
Planifikimi Strategjik”. Fokusi i këtij trajnimi ishte familjarizimi i pjesëmarrësve me metodologjinë për planifikimin 
strategjik, identifikimin e sfidave në procesin e planifikimit si dhe avancimi i stileve të prezantimeve të cilat këta 
trajnues do t’i përdorin në trajnimet që do të mbahen nga vet ata. 

6.7.2 Menaxhimi i Gjykatave

IGJK në kuadër të trajnimeve të trajnuesve realizoi trajnimin tre (3) ditorë me temë Menaxhimi i Gjykatave. Me 
këtë trajnim është synuar që pjesëmarrësit të përmirësojnë stilin e tyre të udhëheqjes, të thellojnë të kuptuarit e 
mjeteve retorike të komunikimit dhe negocimit, t’i përdorin marrëveshjet e performancës si instrument i planifikimit 
dhe nxitjes së motivimit. Këta trajnues në të ardhmen do të përgatisin vet kurrikulën trajnuese dhe do të mbajnë 
trajnime për menaxherët e gjykatave dhe prokurorive. 

6.7.3 Zhvillimi i avancuar i programit për trajnues

Me qëllim të avancimit të aftësive dhe strategjive të mësimdhënies së trajnuesve gjyqësor dhe udhëheqësve të 
programeve në IGJK, është realizuar trajnimi për trajnues me temë “Zhvillimi i avancuar i programit për trajnues”. 
Në fokus të trajnimit ishin metodat e mësimdhënies, siç janë simulimet, aktrimi, diskutimet në grupe, studimi i ras-
teve, prezantimet dhe llojet e ndryshme të punës në grupe, dialogu sokratik, shpjegimi dhe ilustrimi i rregullave të 
avancuara të diskutimit bashkëkohor, metoda e rrethit të zërave, citatet konfirmuese dhe kundërshtuese, debati 
kritik dhe shkathtësitë e diskutimit. 

6.7.4 Zhvillimi i Shkathtësive të Përfaqësimit në Gjykim

Me qëllim të ngritjes së shkathtësive të trajnuesve dhe në mënyrë që trajnuesit t’i përcjellin tek pjesëmarrësit teknikat 
më të avancuara të përfaqësimit të rasteve në gjykim, IGJK gjatë vitit 2015 ka realizuar trajnimin e avancuar katër (4) 
ditor për trajnues me temë “Zhvillimi i Shkathtësive të Përfaqësimit në Gjykim”.

Temat e trajtuara në kuadër të trajnimit ishin përdorimi i teknikave interaktive të mësimit për të rritur, mësimi i parimeve 
kyçe të një avokimi të suksesshëm gjyqësor, mësimi efektiv i marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje, mësimi i marrjes së 
tërthortë në pyetje të suksesshme, dëshmitarët ekspert, fjala hyrëse dhe fjala përfundimtare. Gjithashtu në një pjesë të 
konsiderueshme trajnimi u përqendrua në ngritjen e aftësive të trajnuesve për zbatimin e kritikës.
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6.7.5 Zhvillimi i avancuar i trajnuesve

IGJK ka realizuar një (1) trajnim dy (2) ditorë për zhvillimin e shkathtësive të trajnuesve. Qëllimi i trajnimit ishe avancimi 
i aftësive dhe strategjive të mësimdhënies së trajnuesve të drejtësisë për fëmijë dhe stafit të IGJK-së. Fokusi i trajnimit 
ishte strategjia dhe metodat e mësimdhënies të bazuara në përvojë që përdoren zakonisht në sistemet gjyqësore të 
shteteve më të zhvilluara, shpjegimi dhe ilustrimi i rregullave të avancuara të diskutimit bashkëkohor, mjetet që zhvillo-
jnë mendimin kritik, arti i bërjes pyetje si dhe shkathtësitë e diskutimit dhe dëgjimit aktiv.

6.7.6 Trajnimi për trajnues për gjyqtarët e fushës komerciale

IGJK në mbështetje të RIPA International ka mbajtur një (1) trajnim tre (3) ditorë nga programi i trajnimit për tra-
jnues për gjyqtarët e fushës komerciale. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte praktikimi i metodologjisë dhe teknikave bashkëkohore të moderimit nga ana e tra-
jnuesve, me theks të veçantë në elementet e ciklit të trajnimit, ekzaminimi i procesit të projektimit të programit 
trajnues, stilet e mësimit, identifikimi dhe tejkalimi i pengesave në mënyrë që programi të jepet në mënyrë sa më 
të efektshme. 

6.8 Punëtori, tryeza pune, konferenca dhe aktivitete tjera 

6.8.1 Punëtoritë për hartimin e konceptit të Programit të Trajnimit për Trajnues

Gjatë vitit 2015, janë organizuar dy (2) punëtori për hartimin e konceptit të Programit të Trajnimit për Trajnues. 
Qëllimi i këtyre punëtorive ishte analizimi i përparësive dhe të metave të trajnimeve aktuale për trajnues si dhe 
mundësia e ri-dizajnimit të programit të trajnimit për trajnues të IGJK-së në kuadër të zhvillimit të metodologjisë 
trajnuese dhe teknikave më të avancuara për trajnimin e trajnuesve gjyqësor. 

6.8.2 Punëtoritë me trajnuesit e IGJK-së për hartimin e agjendave dhe formularit për 
zbatim të trajnimeve 

IGJK ka realizuar dy (2) punëtori me trajnuesit e IGJK-së, për hartimin e agjendave të trajnimeve që janë realizuar 
në kuadër të trajnimeve të vazhdueshme gjatë vitit 2015. Objektiva të punëtorisë ishin; hartimi i agjendave të tra-
jnimeve, strukturës e përmbajtjes së trajnimeve, plotësimin e formularëve për zbatimin e trajnimeve në trajnimet 
ku ata janë caktuar si trajnues. Pjesëmarrësit të ndarë në grupe, krahas hartimit të agjendave dhe formularëve 
të trajnimit, po ashtu u koordinuan edhe për temat që secili bashkë-trajnues do të mbulojë në trajnimin konkret. 
Krahas saj u vendos edhe për materialet që do të prezantohen gjatë trajnimeve. 

6.8.3 Punëtori për hartimin e Programit Trajnues për vitin 2016 

Me qëllim të hartimit të programit trajnues për vitin 2016 për gjyqtarë dhe prokurorë, bazuar në procesin e vlerë-
simit të nevojave trajnuese, është realizuar një (1) punëtori me trajnuesit e IGJK-së. Trajnuesit hartuan konceptin 
e secilit trajnim duke u mbështetur në sfidat dhe problemet e shfaqura në praktikën gjyqësore në vend. Programi 
trajnues i IGJK-së do të jetë program 1 vjeçar, që përmban tema të karakterit profesional dhe atij ndër-disiplinar. 
Ky program reflekton nevojat e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe kërkesat e dala nga politikat e institucioneve të 
Kosovës (proceset euro-integruese, agjenda legjislative, prioritetet qeveritare).

6.8.4 Punëtori për hartimin e Programit të Punës për vitin 2016

Po ashtu gjatë vitit 2015 është realizuar një (1) punëtori në të cilën stafi i IGJK-së ka punuar për hartimin e Pro-
gramit të Punës për vitin 2016. Në fokus të kësaj punëtorie ishte përcaktimi i objektivave strategjike për vitin 2016, 
përcaktimi i indikatorëve, identifikimi i rreziqeve të mundshme dhe hartimi i programit vjetor të punës, planit për 
zbatimin e programit dhe programin trajnues. Mbështetur në këtë strukturë dhe prioritete strategjike, grupi punues 
ka hartuar planin e punës për vitin 2016, cili është diskutuar më tej edhe në Këshillin Programor dhe është dërguar 
për miratim Këshillit Drejtues të IGJK-së. 
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6.8.5 Punëtoritë me autorët për zhvillim e kurseve në platformën e mësimit  
në distancë 

IGJK realizoi dy (2) punëtori me autorët e caktuar për zhvillimin e kurseve “Drejtësia për Fëmijë (aspekti civil dhe 
penal) për platformën e mësimit në distancë. Përmes punës në grupe janë zhvilluar, rishikuar dhe përshtatur 
kapitujt e modulit trajnues në pajtim me shabllonet e platformës së mësimit në distancë. Në këto punëtori janë 
zhvilluar dy (2) kurse si në vijim:

  Drejtësia për fëmijë - aspekti civil

  Drejtësia për fëmijë - aspekti penal

6.8.6 Tryezë pune – hartimi i planit strategjik 3 vjeçar

Për hartimin e Planit Strategjik të IGJK-së për periudhën tre vjeçare është realizuar një (1) punëtori. Në këtë 
punëtori nga grupi punues është bërë rishikimi i strukturës së draft Planit Strategjik 2015-2017 me ç‘rast janë 
përcaktuar prioritetet strategjike të IGJK-së bazuar në zhvillimet e planifikuara në të gjitha programet trajnuese 
që i zhvillon IGJK, si dhe janë përfshirë rekomandimet që kanë dalë nga strategjitë shtetërore dhe strategjitë leg-
jislative. Për të përmbushur standardet më të larta në fushën e trajnimit gjyqësor ky draft i Planit Strategjik do të 
diskutohet edhe më tutje me ekspert të kësaj fushe.

6.8.7 Tryezë pune – përcaktimi i objektivave strategjike 2015

IGJK ka organizuar një (1) tryezë pune me stafin e IGJK-së të cilët merren me udhëheqjen, planifikimin, koor-
dinimin dhe menaxhimin e IGJK-së dhe të gjitha aktiviteteve trajnuese dhe administrative. Qëllimi i tryezës ishte 
vlerësimi i punës së IGJK-së për vitin 2014, sfidat dhe përcaktimet për vitin 2015. Në këtë kuadër u prezantuan 
zhvillimet dhe sfidat të cilat i kanë karakterizuar programet e IGJK-së dhe propozimet për tejkalimin e tyre. U dis-
kutua edhe për mundësinë e përfshirjes së profesionistëve tjerë në programet trajnuese të IGJK-së dhe për ngrit-
jen e metodologjisë trajnuese. Për më tepër u analizuan aktet nënligjore aktuale të IGJK-së, nevoja për aman-
damentim të tyre dhe mundësia e nxjerrjes së akteve tjera. Një çështje tjetër me rëndësi ishte edhe koordinimi i 
punës me donatorë dhe mundësia e përfitimit në kryerjen e aktiviteteve të IGJK-së. Në bazë të prezantimeve të 
pjesëmarrësve dhe përfundimeve të nxjerra, u hartua një plan pune i IGJK-së për periudhën korrik – dhjetor 2015. 

6.8.8 Tryezë pune – Prezantim i publikimit “Udhëzimet e përgjithshme mbi masat pro-
cedurale të mbrojtjes së dëshmitarëve”

IGJK në bashkëpunim me NI*CO ka organizuar publikimin e “Udhëzimeve të përgjithshme mbi masat procedur-
ale të mbrojtjes së dëshmitarëve”. Ekipi i përbërë nga ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë të cilët kanë hartuar 
këto udhëzime, kanë prezantuar para të pranishmëve qëllimin e dizajnimit të këtyre udhëzimeve, kontributin që 
do të ketë ky publikim në përpjekjet për të shtuar aktivitetet lidhur me masat procedurale në fushën e mbrojtjes së 
dëshmitarëve. Gjithashtu u theksua roli i zbatimit të drejtë të masave procedurale të mbrojtjes cilësore të dëshmi-
tarëve, element ky i cili e bën procedurën penale më efektive dhe njëkohësisht e ngritë besimin e qytetarëve në 
institucionet e drejtësisë.

6.8.9 Tryezë diskutimesh “Hetimi dhe Gjykimi i Rasteve të Terrorizmit” 

IGJK ka organizuar një (1) tryezë të diskutimeve lidhur me hetimin dhe gjykimin e rasteve të terrorizmit. Në fokus 
të tryezës ishin sfidat, problemet dhe praktikat aktuale në luftimin e veprave penale terroriste. Panelistët dhe 
pjesëmarrësit në këtë tryezë prezantuan sfidat dhe problemet me të cilat ballafaqohen në hetimin dhe gjykimin e 
këtyre veprave, duke u nisur edhe nga fakti se veprat e kësaj natyre janë relativisht të reja në praktikën gjyqësore. 
Në këtë kuadër, hetimi dhe gjykimi i terrorizmit u trajtua në aspektin e kornizës ligjore në vend, profesionalizmit të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve si dhe resurseve të nevojshme për luftimin e kësaj dukurie. 

Pjesëmarrësit argumentuan se disa norma ligjore janë të ngurta dhe jo mjaftueshëm përkrahin luftimin e terrorizmit. 
Në kohën kur kemi rritje të këtij fenomeni dhe përvoja në luftën e këtyre veprave është jo e konsoliduar, nevojitet që 
prokurorët dhe gjyqtarët të specializohen në këtë fushë dhe të merren vetëm me lëndë të kësaj natyre. Në këtë as-
pekt u propozua nevoja që krahas prokurorisë speciale të themelohet edhe një departament për rastet e terrorizmit 
në Gjykatën Themelore të Prishtinës që do të trajtonte vetëm lëndët që vijnë nga kompetenca e kësaj prokurorie.
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6.8.10 Tryezë diskutimesh “Ekspertiza mjeko ligjore-Sfidat në zbatimin praktik të leg-
jislacionit”

IGJK ka organizuar një (1) tryezë diskutimesh me temë “Ekspertiza mjeko ligjore - Sfidat në zbatimin praktik të leg-
jislacionit”. Tryeza kishte për qëllim të shërbente si mundësi ku do të trajtohen, evidentohen problemet dhe propo-
zohen zgjidhje për eliminimin e paqartësive sa i përket ekspertizave mjeko-ligjore. Gjatë zhvillimit të kësaj tryeze, 
pjesëmarrësit diskutuan dhe paraqitën dilemat e tyre në këtë rrafsh, me ç’ rast u potencua nevoja e ekspertizave 
të mirëfillta mjeko ligjore në drejtim të zbulimit dhe luftimit të krimit. Gjithashtu, në kuadër të kësaj tryeze, u theksua 
nevoja për komunikim dhe konsultime të shtuara mes prokurorëve, ekspertëve mjeko ligjor dhe akterëve tjerë në 
drejtim të ngritjes së efikasitetit dhe profesionalizmit reciprok në përmbushje të obligimeve ligjore.

6.8.11 Konferencë mbi Lirinë e Shprehjes dhe Nenin 10 të Konventës Evropiane të të 
Drejtave të Njeriut

IGJK në bashkëpunim me Zyrën e Këshillit të Evropës në Prishtinë realizoi konferencën me temë “Liria e Shprehjes 
dhe nenin 10 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut”. Konferenca në fokus të saj kishte elaborimin e lirisë 
së shprehjes në kontekst të legjislacionit vendor, KEDNJ-së dhe jurisprudencës së GJEDNJ-së. Në këtë kuadër 
u analizua e drejta e lirisë së shprehjes që garantohet me kushtetutë dhe akte tjera ligjore në njërën anë, si dhe 
detyrimet dhe përgjegjësitë në ushtrimin e kësaj lirie. 

6.8.12 Konferencë – Prezantimi i databazës evropiane për të drejtat e njeriut në 
gjuhët e vendeve të rajonit

IGJK në bashkëpunim me The AIRE Centre, ka organizuar konferencën “Prezantimi i Bazës Evropiane të të 
Dhënave për të Drejtat e Njeriut”. Në fokus të kësaj konference ishte promovimi i kësaj baze të të dhënave e cila 
ka për qëllim që të zgjerojë zbatimin e praktikës gjyqësore të KEDNJ-së në gjykatat vendore në të gjithë Evropën 
Juglindore duke zhvilluar një portal të vetë-qëndrueshem në gjuhët rajonale lidhur me gjykimet e Gjykatës për 
të Drejtat e Njeriut në Strasburg, përmbledhjet e rasteve, manualet dhe udhëzimet. Kjo bazë e të dhënave do 
të sigurojë një qasje të lehtë dhe të lirë në jurisprudencën e Strasburgut për gjyqtarët, prokurorët, avokatët dhe 
publikun më të gjerë në gjuhët rajonale. 

Për rolin dhe rëndësinë e kësaj baze të të dhënave folën përfaqësues të nivelit më të lartë të Gjyqësorit në Kosove 
si Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Kryeprokurorja e Prokurorisë Speciale, gjyqtarë nga Gjykata Supreme si dhe 
Ambasadori i Britanisë së Madhe në Prishtinë. Nga të gjithë folësit u theksua se kjo bazë e të dhënave do të shër-
bejë si një burim i rëndësishëm për gjyqësorin, dhe do të mundësoj ngritjen e vetëdijes publike të standardeve të 
Konventës, promovimin e zbatimit të brendshëm të KEDNJ në rajon, do të ndihmoj procesin e integrimit në BE 
të shteteve pjesëmarrëse, do të inkurajojë bashkëpunimin rajonal në fushën e sundimit të ligjit dhe të Drejtave të 
Njeriut, si dhe veçanërisht do të jetë e dobishme në kontekstin e procesit të hartimit të legjislacionit. 

6.8.13 Takimet me trajnuesit e Programit për Zhvillim të Shkathtësive Gjyqësore dhe 
për menaxhimin e gjykatave/prokurorive dhe stafit administrativ

IGJK realizoi tri (3) takime me trajnuesit e Programit për Zhvillimi të Shkathtësive Gjyqësore si dhe për orga-
nizimin e trajnimeve për menaxhmentin e gjykatave dhe prokurorive si dhe stafit administrativ të gjykatave dhe 
prokurorive. Qëllimi këtyre takimeve ishte diskutimi i programit aktual dhe atij të ardhshëm, vlerësimi i gjendjes së 
materialeve trajnuese, niveli i prezantimeve, identifikimi i sfidave nga ana e trajnuesve dhe nevoja për ngritjen e 
nivelit të trajnimeve në këtë program. Në fokus të takimit ishte diskutimi i përmbajtjes dhe përshtatjes së materia-
leve trajnuese, prezantimeve tjera përcjellëse të trajnimit si dhe hartimi i rasteve të reja me qëllim të lehtësimit të 
aplikimit të dispozitave të reja të KPPK. Po ashtu u vendos që fillimisht të realizohen trajnimet për stafin adminis-
trativ të prokurorive, ndërsa trajnime për stafin administrativ të gjykatave do të realizohen me vonë kjo për faktin 
se ka filluar procesi i reformës në administratat e gjykatave.
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6.8.14 Takimet me kryetarë të gjykatave dhe kryeprokurorë të prokurorive të shtetit 

IGJK ka realizuar dy (2) takime me Kryetarë të Gjykatave dhe Kryeprokurorë të Prokurorive të Shtetit, ku janë 
diskutuar aspekte të ndryshme rreth trajnimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve gjatë vitit 2015 si dhe përgatitjet për 
trajnimet në vitin 2016. Qëllimi i takimeve ishte njoftimi i kryetarëve dhe kryeprokurorëve me Programin e Trajni-
meve për periudhën korrik-dhjetor 2015 si dhe Programin Trajnues për vitin 2016, i cili përmban përshkrimin e 
secilit aktivitet që IGJK do të realizoj për vitin 2016, përfshirë dhe formularin e aplikimit nga ana e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve për trajnimet ku ata dëshirojnë të ndjekin, ku edhe u prezantua afati kohor i aplikimit për trajnime. Po 
ashtu u diskutua edhe për nevojat për trajnim dhe koordinim të pjesëmarrjes në trajnime si dhe sfidat rreth këtij 
procesi.

6.8.15 Fushata promovuese për bibliotekën ligjore dhe resurset tjera elektronike të 
IGJK-së

Në kuadër të fushatës promovuese janë realizuar nëntë (9) vizita në të gjitha nivelet e gjykatave dhe prokurorive 
të Kosovës. Gjatë këtyre vizitave gjyqtarët, prokurorët si dhe stafi mbështetës janë njoftuar me resurset elektron-
ike dhe fizike që ofron biblioteka e IGJK-së përfshirë edhe platformën e mësimit në distancë. Në këto aktivitete 
promovuese kanë marrë pjesë 144 pjesëmarrës, prej tyre kryetarë të gjykatave, kryeprokuror, gjyqtarë, prokurorë 
si dhe profesionistë tjerë ligjor të gjykatave dhe prokurorive. Gjatë këtyre aktiviteteve janë shpërndarë materiale 
promovuese dhe janë inkurajuar përfituesit në shfrytëzimin e këtyre resurseve.



52

Instituti Gjyqësor i Kosovës

6.9 Bashkëpunimi me donatorë

IGJK synon që krahas angazhimit të ekspertëve vendorë në aktivitetet trajnuese të ofrojë edhe ekspertizë ndër-
kombëtare sidomos në elaborimin e praktikave dhe standardeve më të mira të BE-së dhe më gjerë në zhvillim 
të gjyqësisë. Ekspertiza e tillë ka kosto të lartë financiare për IGJK-në, andaj për këtë shkak IGJK ka krijuar një 
partneritet shumë të mirë me donatorë të ndryshëm në bashkëpunim me të cilët realizon trajnime të shumta në 
bazë të programeve të hartuara nga mekanizmat e vet të brendshëm e të cilat janë në frymën dhe standardet 
ndërkombëtare.

6.9.1 Takimi koordinues me donatorë të IGJK-së

Me qëllim të koordinimit të aktiviteteve të ndryshme me donatorët ndërkombëtarë të cilët mbështesin realizimin 
e programeve të IGJK-së, janë mbajtur dy (2) takime të rregullta koordinuese me donatorë. Në këto takime IGJK 
prezantoi aktivitetet e kryera, duke theksuar bashkëpunimin e ngushtë të ndërsjellë me partnerët ndërkombëtar. 
Gjithashtu u prezantuan edhe aktivitetet e planifikuara deri në fund të vitit 2015 si dhe ato në vazhdim, ku u thek-
suan edhe nevojat për mbështetje dhe koordinim të mëtutjeshëm nga donatorët. Përfaqësuesit e donatorëve 
të IGJK-së, prezantuan rrjedhën e projekteve të tyre të tanishme dhe planet për të ardhmen si dhe falënderuan 
IGJK-në për bashkëpunimin e mirëfilltë në zbatimin e projekteve ku u shpreh gatishmëria që ky bashkëpunim të 
vazhdoj edhe në të ardhmen.

6.9.2 Marrëveshje Bashkëpunimi në mes të IGJK dhe GIZ 

IGJK ka nënshkruar marrëveshjen dy vjeçare të bashkëpunimit me GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit) me qëllim të strukturimit dhe përcaktimit të qartë të objektivave në zhvillimin e kapaciteteve pro-
fesionale dhe programeve të IGJK-së. Në fokus të këtij bashkëpunimi janë zhvillimi i mjeteve juridike në funksion 
të zhvillimit të gjyqësorit në vend si dhe ofrimi i të gjithë komentarëve, përmbledhjes së ligjeve dhe mjeteve tjera 
juridike që i ka zhvilluar GIZ deri më tani për bibliotekën elektronike të IGJK-së, realizimi i programeve të shkëm-
bimit, realizimi i trajnimeve për gjyqtarë e prokurorë dhe staf mbështetës të gjykatave dhe prokurorive, asistencë 
në ofrimin e trajnimeve nga IGJK për komunitetin jo shumicë në gjyqësor, avancim i metodologjisë trajnuese dhe 
zhvillim të programeve të IGJK-së. 
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6.9.3 Marrëveshje bashkëpunimi e IGJK-së me UNDP

IGJK ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me UNDP për një periudhë dy vjeçare (2016 – 2017). Ky 
bashkëpunim është pjesë e projektit të UNDP-së “Mbështetje në fuqizimin e shtetit ligjor në Kosovë” dhe përfitues 
janë KGJK, KPK, IGJK dhe Ministria e Drejtësisë. 

Projekti ka tri (3) komponentë:

  Zhvillim i politikave, planifikimit dhe koordinimit në fuqizimin e shtetit ligjor;

  Fuqizimi institucional dhe profesionalizimi i akterëve të drejtësisë;

  Qasja në drejtësi dhe ofrimi i shërbimeve të drejtësisë (përfshirë qasjen në drejtësi të femrave)   

6.9.4 Programet e mbështetura nga donatorët

Në listën më poshtë, janë paraqitur donatorët dhe aktivitetet të cilat i kanë mbështetur secili projekt.

Nr.

1
US-DOJ
Zhvillimi i Shkathtësive Gjyqësore

2

EROL/USAID
Udhëheqësia e qëndrueshme 
Zhvillimi i Programit trajnues për administrimin e gjykatave 
Zhvillimi i avancuar i programit për trajnues
Hartimi i Konceptit të Programit të Trajnimit për Trajnues
Punëtori për hartimin e Programit të Trajnimit për Trajnues
Publikimi i doracakëve në procedurën penale dhe procedurën kontestimore

3

USAID/CLE
Kontabilitet II- Rregullativa e raportimit financiar dhe interpretimi i pasqyrave financiare
Kontrata e ndërtimit dhe kontestet ekonomike
Teknologjia e informacionit, proceset biznesore dhe ligji
Proceset e tatimimit
Parimet ekonomike të së drejtës komerciale
Provat dhe të provuarit në konteste ekonomike
Ndërmjetësimi
Patentat
Konteste ekonomike nga fusha e sigurimeve
Procedura përmbarimore ndaj subjekteve tregtare
Biznesi, kreditë dhe institucionet financiare
Hyrje në kontabilitet-kontabiliteti një sfidë për gjykim të drejtë
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4

Mbështetje e Mëtejme e Reformës së Arsimimit Ligjor - BE
Standardet Evropiane dhe Ndërkombëtare në luftimin e korrupsionit
Trajnimi i trajnuesve për Lidershipin dhe Planifikimin Strategjik

Trajnimi i trajnuesve për Menaxhimin e Gjykatave 

Mësimi në distancë (2 trajnime për stafin)

Trajnim për Menaxhmentin e Gjykatave - menaxhimi i kohës dhe stresit

Trajnim për Menaxhmentin e Gjykatave - Lidershipi dhe Planifikimi Strategjik

Trajnim për Menaxhmentin e Gjykatave - Komunikimi dhe Delegimi

Kursi Hyrës për Stafin Administrativ të Prokurorive – moduli I

Kursi Hyrës për Stafin Administrativ të Prokurorive – moduli II

Fushata promovuese për resurset elektronike që ofron IGJK (9 aktivitete)

Inaugurimi i Bibliotekës së IGJK-së

Trajnimi i autorëve për hartimin e moduleve për mësimin në distancë (2 trajnime)

Trajnimi i stafit të IGJK-së për mësimin në distancë

Vizitë studimore në Institutin Nacional të Drejtësisë në Bullgari e stafit të IGJK-së

Program praktik për gjyqtarë dhe prokurorë në Bullgari 

Program praktik për anëtarët e gjyqësorit dhe prokurorisë të Kosovës në Portugali 

Përpjekjet e IGJK-së për integrim në EJTN – mbështetje e vizitës në Riga - Latvi 

Program praktik për gjyqtarë dhe prokurorë në Gjermani (2 programe)

Program praktik për gjyqtarë dhe prokurorë në Kroaci

Program praktik për gjyqtarë dhe prokurorë në Holandë 

Plotësimi i infrastrukturës normative ( 5 dokumente)
Plotësimi i bibliotekës me pajisje përkatëse dhe pasurimi i koleksioneve të bibliotekës
Qasja në databazat ligjore (3 databaza)

5

Projekti për Asistencë të Agjencisë për Sekuestrim dhe Konfiskim të Aseteve/B&S Europe

Gjurmimi, sekuestrimi, konfiskimi i aseteve si dhe përdorimi i këtyre aseteve

Konfiskimi ndërkufitar i pasurive – bashkë financuar nga GIZ

Vendimi para-final për shitjen e aseteve të konfiskuara që janë subjekt për konfiskim

Vendimi para-final për shitjen e aseteve të konfiskuara që janë subjekt për  konfiskim

6
Projekti “Fuqizimi dhe Modernizimi i Shërbimeve të Mjekësisë Ligjore në Kosovë”

Trajnim mbi Torturën, Protokollin e Stambollit, dhe konventat ndërkombëtare

7

EUIPR

Markat tregtare

Sanksionet Penale në Fushën e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale

Trajnim i avancuar mbi të drejtën e autorit

8
Normally Different/Projekti DISCK
Mbrojta dhe promovimi i diversitetit, tolerancës dhe barazisë në kontekst të legjislacionit mbi 
mos-diskriminimin (4 trajnime)
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9

Qendra AIRE nga Londra dhe Civil Rights Defenders

Forumi i dytë rajonal për sundim të ligjit për Evropën Juglindore 
Konferencë – Prezantimi i Data Bazës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Gjuhët e Vendeve të Ra-
jonit

10
Projekti WINPRO II/NI*CO

Prezantim i “Udhëzimeve të përgjithshme mbi masat procedurale të mbrojtjes së dëshmitarëve”

11
Projekti “Fuqizimi i Kapaciteteve për hetime penale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit”
Krimi i organizuar, bashkëpunimi ligjor ndërkombëtar dhe korrupsioni

12
Projekti “Mbështetje e Mëtutjeshme e Reformës së Edukimit Ligjor”
Trajnim i përbashkët i këshilltarëve rezident të binjakëzimit

13

Ambasada Franceze 
Bashkëpunimi në mes të IGJK-së dhe ENM (bashkë financuar nga TAIEX)
Program Bashkëpunimi në mes Institutit Gjyqësor të Kosovës dhe Shkollës së Magjistraturës së 
Francës- vlerësimi i PTF-së në IGJK
Program shkëmbimi për kandidatët e ENM-së

14

Thomson Foundation
Standardet e GJEDNJ-së lidhur me Shpifjen 
Mbrojtja e të dhënave të personave ndaj të cilëve zhvillohet procedura penale dhe burimeve të infor-
macionit të gazetarisë 
Rregullimi i së drejtës së autorit në Kosovë dhe standardet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Nje-
riut për qasje në dokumente publike
Standardet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut për mbrojtjen e rrjedhësve të informatave

15

Ambasada e Britanisë së Madhe në Kosovë & RIPA International
Trajnimi për gjyqtarët e fushës komerciale në Kosovë - faza I
Trajnimi për gjyqtarët e fushës komerciale në Kosovë - faza II
Program Trajnimi për Trajnues për gjyqtarët e fushës komerciale – faza 
e III-të

16

GIZ
Hetimi i krimeve financiare
Teknikat për vlerësimin e nevojave për trajnim
Hulumtimet për identifikimin e nevojave të gjyqtarëve dhe prokurorëve për mjete juridike maj – qershor 
2015
Publikimi i revistës Justicia

17
TIKA
Vizitë në Akademinë e Drejtësisë dhe Institucione të Sistemit të Drejtësisë në Republikën e Turqisë 
Vizitë e një delegacioni të sistemit të drejtësisë së Kosovës në Turqi 

18
KPMG/BERZH
Procedurat e falimentimit në vendet në tranzicion –  Eksperienca e Bullgarisë
Hartimi i kursit në e-learning mbi njohuritë dhe praktikat themelore të kontabilitetit për gjyqtarë në rastet 
e falimentimit 



56

Instituti Gjyqësor i Kosovës

19

OSBE
Kërkesat për hedhjen e aktakuzës
E drejta për gjykim në afat të arsyeshëm: faktorët e brendshëm që ndikojnë në shtyrjen e gjykimeve
Shqyrtimi fillestar dhe i dytë
Parimet e Bangalores për sjellje gjyqësore
Trajnim për zbatimin e Strategjisë për reduktimin e numrit të lëndëve ne prokurori – Grupi I
Trajnim për zbatimin e Strategjisë për reduktimin e numrit të lëndëve ne prokurori– Grupi I
Trajnim për zbatimin e Strategjisë për reduktimin e numrit të lëndëve ne prokurori – Grupi I
Zbatimi i Kodit të Etikës dhe Sjelljes Profesionale për Gjyqtarë: Sfidat dhe Rekomandimet (2 trajnime)
Trajnim për zbatimin e Strategjisë për reduktimin e numrit të lëndëve ne prokurori – Grupi II
Trajnim për zbatimin e Strategjisë për reduktimin e numrit të lëndëve ne prokurori – Grupi II
Trajnim për zbatimin e Strategjisë për reduktimin e numrit të lëndëve ne prokurori– Grupi II

20

Këshilli i Evropës
Konferencë mbi Lirinë e Shprehjes dhe Nenin 10 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut
Standardet më të larta në ndalimin e diskriminimit
Konferenca vjetore e Programit të Këshillit të Evropës për Edukimin e Profesionistëve Ligjor për të 
Drejtat e Njeriut (HELP)
Konferencë – Liria e shprehjes ende një parakusht për demokracinë?

21

UNICEF
Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror  
Masat e diversitetit dhe roli i tyre në shmangien nga stigmatizimi i të miturve
Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në kontestet martesore - familjare
Gjykimi i madhorëve për veprat penale të kryera ndaj fëmijës
Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Rastet e Ndryshimit të Statusit të Tyre
Veprat penale të kryera në bashkëveprim nga i mituri dhe madhori
Zhvillimi i Avancuar i Ligjëruesve 
Punëtori për zhvillim e kursit drejtësia për fëmijë për platformën e mësimit në distancë – e-learning (2 
punëtori)
Publikimi i modulit drejtësia për fëmijë aspekti civil

23
UNHCR
Zbatimi i ligjit për shtetësinë e Kosovës – procedurat për fitimin e shtetësisë
E Drejta e Azilit – Legjislacioni vendor dhe ndërkombëtar 

24

UNDP
Zbatimi i teknologjisë informative në zhvillimin e programeve të trajnimeve të IGJK-së
Tryezë pune për hartimin e Planit Strategjik 2015-2017
Punëtori me Trajnuesit e IGJK për hartim të agjendave të trajnimeve për periudhën prill-qershor 2015
Punëtori me Trajnuesit e IGJK-së për zbatimin e trajnimeve për periudhën tetor – dhjetor 2015
Publikimi i Revistës “Opinio Juris”
Ceremonia e promovimit të revistës “Opinio Juris”
Ceremonia e diplomimit të kandidatëve të gjeneratës së V-të 
Publikimi i Planit për Zbatimin e Programit Kornizë të Trajnimeve (korrik– dhjetor 2015)

Tabela nr. 5. Programet e mbështetura nga donatorët



57

Raporti Vjetor 2015

6.10 Bashkëpunimi ndërkombëtarë

IGJK në periudhën raportuese ka realizuar aktivi-
tete të shumta në sferën e bashkëpunimit ndërkom-
bëtarë. Në këtë aspekt, IGJK ka qenë nikoqire e 
shumë delegacioneve të institucioneve të trajnimit 
gjyqësor si të nivelit regjional ashtu dhe atij ndër-
kombëtarë. Po ashtu, IGJK ka qenë pjesëmarrëse 
aktive në nismat e karakterit rajonal e më gjerë në 
formë të konferencave, forumeve dhe punëtorive të 
ndryshme. Në veçanti gjatë vitit 2015, IGJK ka re-
alizuar një numër të madh të programeve praktike 
jashtë vendit si dhe programeve të shkëmbimit për 
gjyqtarët, prokurorët, kandidatët për gjyqtarë dhe 
prokurorë si dhe stafi i gjykatave, prokurorive, KGJK 
dhe KPK. Në vijim janë të pasqyruara këto aktivitete. 

6.10.1 Program bashkëpunimi mes Institutit Gjyqësor të Kosovës dhe Shkollës së 
Magjistraturës së Francës

Në kuadër të bashkëpunimit të rregullt dhe me mbështetjen e Ambasadës Franceze në Kosovë, në IGJK ka 
qëndruar për një vizitë pune një eksperte e Shkollës së Magjistraturës së Francës (ENM). Qëllimi i vizitës ishte 
vlerësimi i Provimit Përgatitor dhe Provimit Përfundimtar në Programin e Trajnimit Fillestar të IGJK-së dhe re-
komandimet për përmirësimin e strukturës, përmbajtjes dhe procesit të organizimit të tyre bazuar në praktikat e 
zhvilluara nga Shkolla e Magjistraturës së Francës.

6.10.2 Vizita e Sekretarit të Përgjithshëm të Rrjetit Evropian të Trajnimit Gjyqësor në IGJK

Me ftesë të Drejtorit të IGJK-së qëndroi për vizitë Sekretari i Përgjithshëm i Rrjetit Evropian të Trajnimit Gjyqësor 
(EJTN), z. Wojciech POSTLUSKI. Qëllimi i takimit ishte informimi me punën e Institutit Gjyqësor të Kosovës dhe 
mundësitë e bashkëpunimit me EJTN-në. Në këtë kuadër u diskutua për bashkëpunimin konkret që mund të re-
alizohet në mes të institucioneve respektive siç janë ftesat për pjesëmarrje në trajnime për trajnues dhe avancim 
të metodologjisë trajnuese, zhvillim të formave për vlerësim të trajnimeve si dhe pjesëmarrje në trajnime tjera të 
karakterit profesional që i organizon EJTN. 

6.10.3 Instituti Gjyqësor i Kosovës, nikoqire e vizitës së delegacionit nga Akademia e 
Drejtësisë së Turqisë

Instituti Gjyqësor i Kosovës ka pritur në vizitë një delegacion nga Akademia e Drejtësisë të Turqisë, përfaqësues 
nga Këshilli Shtetëror si dhe gjyqtarë dhe prokurorë të nivelit më të lartë të gjyqësorit nga Republika e Turqisë. 
Delegacioni realizoi takime me Ambasadoren e Republikës së Turqisë në Kosovë, Kryeministrin e Republikës 
së Kosovës, Ministrin e Drejtësisë dhe Ministrin e Administratës Publike të Kosovës. Në këto takime u bisedua 
lidhur me mbështetjen që do të ofroj Akademia e Drejtësisë për ndërtimin e objektit të ri për Institutin Gjyqësor të 
Kosovës. Gjithashtu u diskutua edhe për transformimin e Institutit Gjyqësor në Akademinë e Drejtësisë. 

6.10.4 Vizita e Drejtorit të Akademisë së Drejtësisë së Gjermanisë në IGJK

IGJK priti për vizitë Drejtorin e Akademisë së Drejtësisë në Gjermani z. Stefan Tratz dhe përfaqësues të GIZ-
it (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Gjatë këtij takimi z. Tratz u njoftua rreth punës 
së Institutit Gjyqësor të Kosovës dhe mundësitë e bashkëpunimit profesional mes dy institucioneve respektive, 
shkëmbimi i ideve për praktikat më të mira për organizimin e trajnimeve gjyqësore, në shërbim të ngritjes së 
kapaciteteve të gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe ngritja e nivelit të bashkëpunimit në mes të IGJK-së dhe Aka-
demisë së Drejtësisë në Gjermani. Drejtori i Akademisë së Drejtësisë dhe zyrtarët e GIZ-it shprehën gatishmërinë 
për mbështetje të IGJK-së në ngritjen e kapaciteteve për zhvillimin e kurrikulave trajnuese bazuar në nevojat dhe 
kërkesat e gjyqtarëve, prokurorëve dhe profesionistëve tjerë në sistemin gjyqësor. 
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6.10.5 Vizitë e Kryetarit të Gjykatës së Lartë të Shqipërisë dhe Drejtorit të Shkollës 
së Magjistraturës 

IGJK priti për vizitë Kryetarin e Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë dhe Drejtorin e Shkollës së Magj-
istraturës, me ç’rast u diskutua për ngritjen e kapaciteteve të gjyqësorit nëpërmjet trajnimeve si dhe u promovua 
libri “Standardet e Gjykimit Civil, Administrativ dhe Penal përmes Vendimeve Unifikuese të Gjykatës së Lartë 
2000-2014” i botuar nga Gjykata e Lartë e Republikës së Shqipërisë dhe Fondacioni gjerman “Hanns–Seidel”. 

Me këtë rast ata mbajtën edhe një ligjëratë para kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë të gjeneratës së pestë të 
PTF-së. Në fokus të kësaj ligjërate ishin çështjet me të cilat ballafaqohet Gjykata e Lartë, sfidat dhe aktivitetet e 
Shkollës së Magjistraturës, shkëmbimi i ideve për praktikat më të mira, shkëmbimi i përvojave në raport të orga-
nizimit të trajnimeve gjyqësore, mundësia e organizimit të programeve të përbashkëta të trajnimeve gjyqësore, si 
dhe ngritja e nivelit të bashkëpunimit në mes të IGJK-së dhe Shkollës së Magjistraturës. 

6.10.6 Vizitë në Shkollën e Magjistraturës në Shqipëri 

Përfaqësues të IGJK-së kanë qëndruar për vizitë 1 ditore në Shkollën e Magjistraturës së Republikës së 
Shqipërisë. Qëllimi i vizitës ishte intensifikimi i bashkëpunimit në mes të dy institucioneve të trajnimit gjyqësor. 
Në këtë aspekt Drejtorët e institucioneve respektive shprehen gatishmërinë dhe vullnetin e tyre për angazhim në 
hartim të programeve konkrete të shkëmbimit si të gjyqtarëve dhe prokurorëve, po ashtu edhe të trajnuesve të 
këtyre institucioneve.

6.10.7 Forumi i Dytë Rajonal për Sundim të Ligjit për Evropën Juglindore

IGJK ka marrë pjesë në Forumin e Dytë Rajonal për Sundim të Ligjit për Evropën Juglindore që u organizuar 
nga Qendra AIRE nga Londra dhe Civil Rights Defenders. Qëllimi i Forumit dyditor ishte promovimi i zbatimit të 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ), forcimi i bashkëpunimit rajonal përmes zhvillimit të vazh-
dueshëm të sundimit të ligjit dhe të të drejtave të njeriut, si dhe përmirësimi i procesit të integrimeve evropiane në 
Evropën Juglindore. Gjithashtu në këtë forum u trajtuan pengesat kyçe për një zbatim efektiv në nivel kombëtar, 
posaçërisht të nenit 6 të KEDNJ. Në këtë forum IGJK mori pjesë në cilësinë e institucionit për trajnime gjyqësore 
dhe u përfaqësua nga një trajnues i përhershëm.

6.10.8 Vizitë në Akademinë e Drejtësisë dhe institucione të sistemit të drejtësisë në 
Republikën e Turqisë

IGJK në kuadër të bashkëpunimit me Akademinë e Drejtësisë së Republikës së Turqisë dhe me mbështetje nga 
TIKA, ka realizuar një vizitë zyrtare në institucione të ndryshme të sistemit turk të drejtësisë. Ky program është 
realizuar për kandidatët e gjeneratës së parë të cilët kanë përfunduar Programin e Trajnimit Fillestar në Institutin 
Gjyqësor të Kosovës, e që tani ushtrojnë funksionin e tyre si gjyqtarë dhe prokurorë. Kjo vizitë kishte për qëllim 
t’i njoftojë pjesëmarrësit me strukturën, organizimin dhe rolin e Akademisë së Drejtësisë, sistemin gjyqësor dhe 
prokurorial në përgjithësi, pa përjashtuar institucione të rëndësishme të drejtësisë. Me këtë rast pjesëtarët e 
delegacionit patën rastin të njihen me mënyrën e selektimit të trajnuesve, rekrutimin dhe trajnimin e kandidatëve 
për gjyqtarë dhe prokurorë, kohëzgjatjen e trajnimit si dhe programet e trajnimit që zhvillohen në këtë institucion.

6.10.9 Formalizimi i bashkëpunimit në mes të Institutit Gjyqësor të Kosovës dhe 
Shkollës Kombëtare të Magjistraturës së Francës

Një delegacion i IGJK-së me mbështetjen e Ambasadës së Francës në Kosovë dhe Programit të BE-së TAIEX, 
kanë qëndruar për vizitë në Shkollën Kombëtare të Magjistraturës së Francës. 

Qëllimi i këtij programi studimor ishte themelimi i bashkëpunimit formal në mes IGJK-së dhe Shkollës Kombëtare 
të Magjistraturës së Francës i cili bashkëpunim u formalizua përmes nënshkrimit të Marrëveshjes së Bashkëpun-
imit në mes të dy institucioneve nga fusha e trajnimeve gjyqësore. Kjo marrëveshje nënshkruhet me qëllim të 
forcimit të rolit të trajnimit në përmirësimin e funksionimit të institucioneve gjyqësore dhe promovimin e pavarësisë 
së gjyqësorit, si dhe përcaktimi i aktiviteteve në kuadër të bashkëpunimit bilateral dhe modalitetet e zbatimit të 
tyre. 
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6.10.10 Konferenca Vjetore e Programi i Këshillit të Evropës për Edukimin e Profe-
sionistëve Ligjor për të Drejtat e Njeriut (HELP)

IGJK ka marrë pjesë në Konferencën Vjetore me temë “Bashkëveprimi në mes të profesionistëve ligjor dhe pro-
fesionistëve tjerë” e organizuar nga Programi i Këshillit të Evropës për Edukimin e Profesionistëve Ligjor për të 
Drejtat e Njeriut (HELP) e cila është mbajtur në Strasbourg. Në këtë konferencë, fokusi kryesor ishte identifikimi 
i sfidave dhe mundësive të bashkëveprimit të profesionistëve ligjor dhe profesionistëve tjerë me qëllim të orga-
nizimit të trajnimit të vazhdueshëm të përbashkët. Nga të gjitha diskutimet doli vlerësimi se roli i institucioneve 
trajnuese në zhvillimin e bashkëpunimit profesional në mes profesionistëve ligjor dhe profesionistëve tjerë është 
krucial, dhe kërkohet që këto institucione të veprojnë me këmbëngulësi si palë të treta në mes të këtyre profesion-
istëve, me qëllim të përmirësimit të punës së tyre në funksion të respektimit të të drejtave të njeriut, për faktin se 
trajnimet e mira nënkuptojnë vendime gjyqësore të mira. 

6.10.11 Aplikimi i Institutit Gjyqësor të Kosovës në EJTN

Drejtori i IGJK-së mori pjesë në takimin e Asamblesë së Përgjithshme të Rrjetit Evropian të Qendrave për Trajnim 
Gjyqësor (EJTN) i cili u mbajt në Riga të Latvisë, në të cilin është shqyrtuar edhe aplikacioni i IGJK-së për anëtarë-
sim në këtë rrjet. Rrjeti EJTN është një forum me përbërje të institucioneve të trajnimit gjyqësor vetëm shteteve 
anëtare të Bashkimit Evropian. Megjithatë ky rrjet pranon edhe anëtarë vëzhgues dhe bashkëpunon edhe me 
institucione, mandati i të cilëve lidhet me zhvillimin e gjyqësorit.  

Në agjendë të këtij takimi, ndër të tjera ishte edhe shqyrtimi i aplikacionit të IGJK-së për anëtarësim në ndonjë 
nga format e pranueshme për rrjetin. Me këtë rast drejtori i IGJK-së bëri një prezantim të arsyeve dhe qëllimit të 
aplikimit si dhe prezantoj punën dhe të arriturat e Institutit Gjyqësor të Kosovës. Ai theksoj se, IGJK sot ka shënuar 
partneritet me shumë institucione trajnuese në Evropë dhe më gjerë, partneritet i cili ka bërë që IGJK të njihet si 
institucion i cili aplikon standarde të larta në zbatim të mandatit për trajnim gjyqësor. 

6.10.12 Takim përgatitor “Rrjeti i Institucioneve të Trajnimit Gjyqësor të Ballkanit 
Perëndimor”

Në Sarajevë të Bosnjë Hercegovinës u mbajt takimi i parë përgatitor për institucionet e trajnimit gjyqësor të Ball-
kanit perëndimor. Synimi i këtij takimi ishte që të diskutohet për formatin e bashkëpunimit aktual dhe shkëmbimit 
të ideve për bashkëpunimin në të ardhmen. Gjatë takimit përfaqësuesit e institucioneve trajnuese i prezantuan 
strukturat dhe mandatet e institucioneve të tyre gjyqësore duke i përfshirë programet e trajnimeve, projektet, planet 
vjetore dhe vizionin për zhvillimin e sistemeve përkatëse gjyqësore. Me këtë rast u diskutua edhe për propozimet e 
ndryshme dhe idetë e rrjetit për të ardhmen (aktivitetet rajonale, anëtarët/vëzhguesit, fushat e bashkëpunimit etj.).  

6.10.13 Punëtori – Lufta kundër korrupsionit

IGJK mori pjesë në punëtorinë e organizuar nga Akademia për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publik e Republikës së Ma-
qedonisë me përkrahje nga TAIEX, në Shkup me temën “Lufta kundër Korrupsionit”. Qëllimi i kësaj punëtorie ishte 
shkëmbimi i përvojave ndërmjet gjyqtarëve dhe prokurorëve në luftën kundër korrupsionit si dhe diskutimi ndërmjet 
përfaqësuesve te institucioneve trajnuese të rajonit për ngritjen e kualitetit të programeve trajnuese në këtë kuadër. 
Çështjet e trajtuara në këtë punëtori ishin: Integriteti dhe pavarësia e sistemit gjyqësor dhe prokurorial, masat e 
GRECO’s kundër korrupsionit, struktura legjislative dhe mekanizmat në luftë kundër korrupsionit, përfshirë ato për 
emërim, vlerësim disiplinim dhe trajnim të gjyqtarëve dhe prokurorëve. 

6.10.14 Konferencë: Liria e shprehjes, ende një parakusht për demokracinë?

IGJK është përfaqësuar në Konferencën me temë “Liria e shprehjes, ende një parakusht për demokracinë”, të 
organizuar nga Këshilli i Evropës e cila është mbajtur në Strasburg. Qëllimi i konferencës ishte prezantimi i të 
gjeturave në fushën e lirisë së shprehjes në shtetet anëtare dhe analizimi i situatës si dhe diskutimi për sfidat në 
zbatimin e vendimeve të GJEDNJ-së. Ndër të tjera në këtë konferencë u analizua edhe evoluimi i praktikës gjy-
qësore të GJEDNJ-së në çështjet e lirisë së shprehjes në veçanti me zgjerimin e hapësirës për komunikim online 
të publikut. 
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6.10.15 Vizitë pune e delegacionit të sistemit të drejtësisë të Republikës së Kosovës 
në Republikën e Turqisë

Me ftesë të Akademisë së Drejtësisë të Republikës së Turqisë, një delegacion në përbërje të përfaqësuesve nga 
Këshilli Prokurorial i Kosovës, Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Instituti Gjyqësor i Kosovës, realizuan një vizitë 
pune në institucionet e drejtësisë të Republikës së Turqisë. Delegacioni nga Kosova është njoftuar me organizimin 
dhe funksionimin e sistemit prokurorial dhe gjyqësor të Republikës së Turqisë. Me theks të veçantë në këto takime 
është diskutuar edhe për luftën kundër krimit të organizuar, krimit transnacional dhe luftën kundër terrorizmit. 
Gjithashtu, është biseduar edhe për intensifikimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të drejtësisë së dy 
vendeve, në drejtim të ngritjes së kapaciteteve profesionale të prokurorëve, gjyqtarëve dhe stafit mbështetës të 
sistemit prokurorial dhe gjyqësor të Republikës së Kosovës.
6.10.16 Programet praktike jashtë vendit

Gjatë vitit 2015 IGJK me përkrahjen e projektit “Mbështetje e Mëtejme e Reformës së Arsimimit Ligjor në Kosovë” 
i financuar nga Bashkimi Evropian, ka organizuar programe të praktikës së trajnimit, për gjyqtarët, prokurorët e 
Republikës së Kosovës, zyrtarët e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Këshillit Prokurorial të Kosovës 
dhe stafin e IGJK-së. 

Qëllimi i realizimit të programeve praktike jashtë vendit ishte zhvillimi i shkathtësive profesionale nga praktikat e 
sistemeve gjyqësore dhe prokuroriale të këtyre vendeve dhe bartja e këtyre praktikave në gjykatat dhe prokuroritë 
e vendit, duke synuar rritjen e efikasitetit në punë. 

Në periudhën raportuese janë realizuar shtatë (7) programe të praktikës në vendet si Bullgari, Portugali, Kroaci, 
Gjermani dhe Holandë. Përfitues të këtyre programeve ishin 75 pjesëmarrës.

Programet praktike, përfshirë numrin e përfituesve, kohëzgjatjen dhe vendin e realizimit janë paraqitur në formë 
tabelare, si në vijim:
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Përshkrimi Buxheti Fillestar Buxheti Përfundimtar

Pagat dhe Mëditje 203,828                           188,960                                       
Mallrat dhe Shërbimet 390,300                           313,014                                       
Shpenzimet Komunale 8,500                                11,808                                          
Donacionet 9,150                                18,475                                          

Totali                              611,778                                         532,256  
Tabela nr. 6. Raporti i Buxheti për vitin 2015 

Përshkrimi Alokimet Shpenzimet Përqindja
Pagat dhe Mëditjet 188,960               188,960              100.00%
Mallrat dhe Shërbimet 313,014               291,197              93.03%
Shpenzimet Komunale 11,808                 11,808                100.00%

Taotali 513,781            491,964           95.75              
Tabela nr. 7. Ekzekutimi i Buxhetit për vitin 2015 
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6.10.17 Programet e shkëmbimit 

Në kuadër të bashkëpunimit në mes të IGJK-së dhe Shkollës së Magjistraturës të Francës, në Kosovë ka qëndru-
ar një kandidate për gjyqtare nga kjo shkollë. IGJK ka organizuar një program praktik prej tri (3) javësh për këtë 
kandidate, qëllimi i të cilit ishte familjarizimi me sistemin gjyqësor të Kosovës. Kandidatja një (1) javë ka ndjekur 
programin në prokurori dhe dy (2) javë të tjera në gjykatë (një javë me një gjyqtar penalist dhe një javë me një 
gjyqtar civilist). Krahas përcjelljes së punës në gjykatë dhe prokurori, kandidatja ka vizituar edhe institucione tjera, 
puna e të cilave është e lidhur me gjyqësorin.   
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6.11 Programi për praktikantë – studentë

Në kuadër të bashkëpunimit me institucionet e arsimit të lartë në Kosovë, IGJK gjatë vitit 2015 ka ofruar mundësi 
për punë praktike për 11 studentët e Fakultetit Juridik, të cilët kanë qenë nga Universiteti i Prishtinës dhe disa 
institucione tjera bartëse të arsimit privat të lartë në Kosovë.

Në fokus të këtij programi është realizimi i praktikës për studentët e Fakultetit Juridik, të cilët do të kenë mundësi 
të mësojnë për së afërmi rreth punës së IGJK-së, të njihen me funksionimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial si 
dhe të përfitojnë njohuri nga pjesëmarrja në aktivitetet e IGJK-së. Përfitimet nga ky program janë të dyanshme, 
ku përveç rezultateve që do të jenë më të larta në arritjen e misionit për ngritje të kapaciteteve profesionale të 
studentëve si potencial i ardhshëm për gjyqësorin në vend, gjithashtu IGJK ka arritur të përfitojë mbështetje për 
zbatimin e programeve dhe aktiviteteve të ndryshme.
Po ashtu gjatë këtij viti Instituti Gjyqësor i Kosovës ka zgjeruar rrjetin e bashkëpunimit të tij me institucione tjera, 
duke nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit edhe me Kolegjin AAB.

Përfitues të këtij programi praktik gjatë vitit 2015 kanë qenë:

  5 studentë nga Universiteti i Prishtinës

  4 studentë nga Universiteti i Biznesit dhe Teknologjisë dhe

  2 studentë nga Kolegji Iliria

6.12 Administrata dhe Financat

Zhvillimi i aktiviteteve të IGJK-së mbështetet nga Departamenti për Administratë dhe Financa (më tej DAF). Në 
kuadër të DAF-it përshihet teknologjia informative, burimet njerëzore, financat, prokurimi dhe logjistika. Përgjeg-
jësit kryesore të DAF janë të përcaktuar me rregulloren për organizim të brendshëm.

Përgjegjësitë kryesore të DAF janë: hartimi dhe zbatimi i politikave zhvillimore në fushën e administratës, zhvil-
limi i një administrate profesionale, efikase, funksionale si dhe ofrimi i shërbimeve të shpejta administrative, në 
përputhje me nevojat dhe specifikat e IGJK-së, planifikimi, hartimi, raportimi, mbikëqyrja dhe menaxhimi i buxhetit 
dhe financave të IGJK-së përfshirë edhe donacionet si dhe mbikëqyrja dhe kontrolli për shpenzime të parasë së 
imët, planifikimi, koordinimi dhe menaxhimi i aktiviteteve të prokurimit në IGJK në pajtueshmëri të plotë me dis-
pozitat ligjore dhe aktet tjera nënligjore të prokurimit publik,  planifikimi, mbikëqyrja dhe administrimi me pajisjet 
e teknologjisë informative, programet softuerike dhe sistemet e rrjetit telekomunikues, të cilat janë pronë e IG-
JK-së, planifikimi, mbikëqyrja dhe menaxhimi me pasurinë e IGJK-së, ofrimi i shërbimeve logjistike ku përfshihet 
furnizimi me mallra, shërbimet e transportit, mirëmbajtja e objektit dhe arkivi i IGJK-së.
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6.12.1 Prokurimi

Duke u mbështetur në nevojat dhe programet vjetore të IGJK-së është bërë planifikimi dhe zbatimi i planit të 
prokurimit për këtë vit. 

Ndër aktivitetet më me rëndësi në fushën e prokurimit për vitin 2015 janë:

  Është përgatitur planifikimi përfundimtar i prokurimit si dhe raporti i kontratave të realizuara vjetore. 

  Sipas raportit vjetor të kontratave të nënshkruara për vitin 2015, janë zhvilluar 25 procedura të prokurimit 
dhe janë nënshkruar 24 (njëzetë e katër) kontrata, që kanë të bëjnë kryesisht me shërbime dhe furnizime. 
Gjithsej 3 kontrata me vlerë të mesme, 12 kontrata me vlerë të vogël dhe 9 kontrata me vlerë minimale. 

  Janë shfrytëzuar dy kontrata të lidhura nga MAP-i dhe një nga AQP si dhe janë dërguar vazhdimisht 
informata të ndryshme në AQP lidhur me nevojat e IGJK-së për kontrata të caktuara të cilat janë pjesë e 
procedurave të prokurimit sipas udhëzimit për centralizim të prokurimit.

  Janë amandamentuar të gjitha kontratat e vlefshme gjatë kësaj periudhe, bazuar në ligjin e ri për TVSH. 

  Pjesë e auditimit nga ZAP ka qenë edhe prokurimi për vitin 2014 që ka rezultuar pa rekomandime në 
këtë fushë.

6.12.2 Teknologjia informative dhe shërbimet e logjistikes

Në kuadër të aktiviteteve të TI dhe logjistikes përfshihet kryesisht:

  Mirëmbajtja e serverëve, ueb faqes, kompjuterëve, lap top-ëve, platformës e-learning, web faqes, bazës 
së të dhënave, instalimi i programeve të reja etj. 

  Teknikisht është mbështetur zhvillimi i 9 moduleve të përshtatshme për platformën e mësimit në distancë.

  Përmes projektit të BE-së “Mbështetje e Mëtejme për Arsimimin Ligjor në Kosovë” është pajisur bib-
lioteka me pajisje të ndryshme të teknologjisë informative. 

  Nga ASHI janë siguruar dy server që do të shërbejnë për nevoja të bibliotekës. Në këta server janë 
instaluar aplikacionet e nevojshme për menaxhim të bibliotekës. Instalimi dhe konfigurimi i tyre është 
bërë nga ana e projektit të BE-së “Mbështetje e Mëtejme për Arsimimin Ligjor në Kosovë”.

  Është bërë instalimi i versioneve të reja për platformën e mësimit në distancë ILIAS.

  Në aspektin administrativ, teknik dhe të logjistikes janë mbështetur të gjitha aktivitetet e organizuar nga 
IGJK.

  Varësisht nga aktivitetet trajnuese është bërë arkivimi i materialit trajnues për qëllime studimi. 

  Janë bërë regjistrimet e furnizimeve/pranimet në E-pasuri dhe SIMFK

  Është bërë inventarizimi i pasurive me të cilat disponon IGJK gjatë vitit 2015.
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7. Buxheti dhe financat
Në kuadër të aktiviteteve financiare përfshihen aktivitete të ndryshme që kanë të bëjnë me planifikimin, menax-
himin, kontrollin dhe zbatimin e buxhetit për vitin 2015.

Në kuadër të buxhetit dhe financave aktivitetet kryesore të realizuara gjatë periudhës raportuese janë:

  Përgatitja e pasqyrave vjetore financiare për vitin 2014;

  Përgatitja e rrjedhës së parasë së gatshme për vitin 2015; 

  Përgatitja e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve për periudhën 2016-2018 dhe buxheti për vitin 2016;

  Barazimet periodike të shpenzimeve;

  Përgatitja e raporteve periodike financiare;

  Përgatitja e pyetësorit për vetëvlerësim financiar;

  Të gjitha shpenzimet e proceduara për këtë periudhë janë regjistruar në bazën e brendshme të të 
dhënave të financave dhe në SIMFK;

 

Shpenzimet e krijuara gjatë kësaj periudhe janë mbuluar nga Buxheti i Republikës së Kosovës si burim kryesor 
financiar si dhe nga mbështetja e granteve të donatorëve. 

Shpenzimet e buxhetit përfshihen në tri kategori kryesore ekonomike: pagat dhe mëditjet, mallrat dhe shërbimet 
dhe shpenzimet komunale. Tabela në vijim pasqyron buxhetin fillestar dhe buxhetin përfundimtar për vitin 2015, 
duke përfshirë tri kategoritë ekonomike.
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Tabela nr. 6. Raporti i Buxheti për vitin 2015

Me Ligjin për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015, buxheti fillestar i IGJK-së ka qenë 602,628 euro 
për të gjitha kategoritë ekonomike përfshirë këtu pagat dhe mëditje, mallrat dhe shërbimet dhe shpenzime komu-
nale, si dhe 9,150 euro donacione të bartura nga viti 2014. 

Në procesin e rishikimit buxhetor dhe në fund të vitit është reduktuar buxheti për 14,868 euro apo 7.29 % në paga 
dhe mëditje dhe 71,286 euro apo 18.55% në mallra dhe shërbime dhe 2,692 euro apo 18.57% në shpenzime 
komunale. 

Buxheti total i donacioneve për këtë vit ka qenë 18,474.60 euro nga UNICEF-i. Nga totali i përgjithshëm i dona-
cioneve 9,149.60 janë mjete të bartura nga viti 2014, ndërsa gjatë vitit 2015 janë realizuar të hyra prej 9,325.00 
Euro.

Përveç reduktimeve dhe donacioneve, ndryshimi i buxhetit në kategori është bërë edhe me procesin e transferimit 
të 6,000 euro nga mallrat dhe shërbimet në shpenzime komunale.

Buxheti përfundimtar për vitin 2015, në paga dhe mëditje është 188,959.63 euro, në mallra dhe shërbime 
313,013.76 euro, në komunali 11,807.68 euro dhe 18,474.60 euro donacionet.

Në vijim në mënyrë tabelare prezantohet ekzekutimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike pa përfshi donacionet.
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Tabela nr. 7. Ekzekutimi i Buxhetit për vitin 2015

Nga buxheti përfundimtar janë shpenzuar 491,964.05 euro apo 95.75 % e buxhetit që do të thotë se ekzekutimi 
i buxhetit është bërë sipas planifikimeve të bëra për këtë vit. Pjesa e mjeteve të reduktuara nuk ka rrezikuar 
aktivitetet e IGJK-së meqë programi fillestar i planifikuar edhe për këtë vit nuk ka filluar të zbatohet për arsye të 
ndryshimeve ligjore në sistemin gjyqësor dhe prokurorial.

Mallrat dhe shërbimet në buxhetin e IGJK-së përshijnë shumën më të madhe të buxhetit si në alokim ashtu edhe 
në shpenzim për arsye se shpenzimet për shërbimet e trajnimit janë pjesë e kësaj kategorie ekonomike dhe 
gjithashtu janë shpenzimet kryesore të IGJK-së.
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Grafikoni nr. 13. Shpërndarja e buxhetit

Sipas këtij grafikoni shihet se 61 % e buxhetit është ndarë për mallra dhe shërbime, 37 % për paga dhe mëditje, 
2% për shpenzimet komunale. 

Grafikoni nr. 14. Shpenzimi i mjeteve

Në raport me shumën totale të buxhetit të shpenzuar, mallrat dhe shërbimet përfshihen me 59.19%, pagat dhe 
mëditjet me 38.41%, komunalit me 2.40%.

Në tabelën në vazhdim përveç kategorive ekonomike shpenzimet prezantohen edhe për nënkategoritë ekono-
mike duke krahasuar me buxhetin e vitit për secilën nënkategori. 

Shpenzimet për kategori dhe nën kategori ekonomike
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Tabela nr. 8. Shpenzimet për kategori dhe nën kategori ekonomike

Përmes grafikonit nr. 15, në përqindje prezantohen shpenzimet në raport me totalin e buxhetit të shpenzuar për 
këtë periudhë raportuese.
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Grafikoni nr. 15. Shpenzimet e nënkategorive në raport me totalin e buxhetit të  shpenzuar 
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Shërbimet e telekomunikimit

Shpenzimet e shërbimit/trajnimit
Mobilie dhe pajisje më pak se 100 euro

Blerje tjera të mallrave dhe shërbimeve
Derivate dhe lëndë djegëse

Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimit
Mirëmbajtja

Qiraja
Shpenzimet e marketingut
Shpenzimet e përfaqësimit

Pagat neto përmes listës
Tatimi i ndalur në të ardhura

Kontributi i punëtorit
Kontributi i punëdhënësit

Rryma
Uji

Mbeturinat
Shpenzimet e telefonit

Shpenzimet e nenkategorive në raport me buxhetin e shpenzuar

Shpenzimet janar - dhjetor 2015

Donatori Shpenzimet                           Alokimi               Mbetja
viti

2015 UNICEF 12,629.20       18,474.60       5,845.40       
-                    -                 

Shuma 12,629        18,475       5,845        

2015

€ 0.000

Departamenti i Drejtesise i SHBA 10,023.64               
EUIPR 6,431.00                 
Thomson Foundation 6,600.00                 
UNHCR 1,140.00                 
IRZ 303,000.00             
USAID 35,802.35       
GIZ 10,027.00               
Totali i Granteve në euro 373,023.99     

Emri donatorit                Nr.i projektit               Emëri i projektit 

Grafikoni nr. 15. Shpenzimet e nënkategorive në raport me totalin e buxhetit të  shpenzuar

Shpenzimet sipas nën kategorive  
Shpenzimet Janar - Dhjetor 2015    
Numri i Llogarisë             Emri i Llogarisë  Buxheti Shpenzimet Mbetja

 Paga     
11,110 Pagat neto përmes listës 160,655 160,655 -   
11,120 Tatimi i ndalur në të ardhura 10,308 10,308 -   
11,130 Kontributi i punëtorit 8,998 8,998 -   
11,140 Kontributi i punëdhënesit 8,998 8,998 -   
Shuma 188,960 188,960 -   

 Mallra dhe Sherbime   
13,140 Shpenzimet e udhëtimit 17,000 16,194 806 
13,300 Shërbimet e telekomunikimit 7,560 2,981 4,579 
13,400 Shpenzimet për shërbimet/trajnimit 121,449 118,530 2,919 
13,500 Mobilie dhe pajisje më pak se 100 euro 2,000 1,777 223 
13,600 Blerje të tjera të mallrave dhe shë 18,000 13,426 4,574 
13,700 Derivate dhe lëndë djegëse 15,600 12,998 
13,950 Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimit 13,250 10,913 2,337 
14,000 Mirëmbajtja 16,560 13,730 2,830 
14,110 Qiraja 75,115 75,115 -   
 14,200 Shpenzimet e marketingut 23,480 22,699 781 
14,300 Shpenzimet e përfaqësimit 3,000 2,835 165 
Shuma  313,014 291,197 21,817 

 Komunali     
13,230 Rryma 7,279 7,279 -   
13,210 Uji 671 671 -   
13,250 Mbeturinat 1,333 1,333 -   
13,220 Shpenzimet e telefonit 2,525 2,525 -   
Shuma 11,807.68 11,807.68 -   
Totali  513,781.07 491,964 21,817 
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Në kuadër të pagave përfshihen pagat neto të stafit dhe kompensimet e anëtarëve të Këshillit Drejtues. Në kuadër 
të mallrave dhe shërbimeve shërbimet e trajnimit përfshihen me përqindje më të lartë prej 24.75% e buxhetit, 
ndërsa shpenzimet komunale janë kryesisht shpenzimet me të vogla nga të gjitha kategoritë.

Të gjitha pagesat e bëra gjatë këtij viti janë regjistruar në SIMFK si dhe në bazën e të dhënave financiare të IGJK-së. 

7.1 Mbështetja financiare nga donatorët

Mbështetja nga donatorët bëhet përmes donacioneve ku mjetet buxhetore menaxhohen nga IGJK, si dhe 
mbështetja përmes donacioneve ku buxheti menaxhohet nga donatorët.

Shpenzimet e prezantuara në kuadër të shënimit 3 janë shpenzimet e krijuara me rastin e implementimit të projek-
tit me UNICEF. Gjatë vitit 2015 vetëm mjetet e planifikuara për këtë projekt kanë qenë pjesë e buxhetit të IGJK-së 
përmes llogarisë së Thesarit. 

Buxheti total i donacioneve gjatë vitit 2015 ka qenë 18,474.60 euro. Nga totali i përgjithshëm i donacioneve 
9,149.60 janë mjete të bartura nga viti 2014, ndërsa gjatë vitit 2015 janë realizuar të hyra prej 9,325.00 donacion 
nga UNICEF-i ku janë shpenzuar 12,629.20 euro për këtë periudhë, ndërsa pjesa tjetër do të barten në vitin 2016 
për të realizuar aktivitetet e planifikuara. 

Të gjitha shpenzimet e mbuluara përmes donacioneve janë shpenzime për realizimin e aktiviteteve dhe trajni-
meve nga fusha e drejtësisë për të mitur.   

Donacionet e menaxhuara nga IGJK
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Tabela nr. 9. Donacionet e menaxhuara nga IGJK

Donacionet  e menaxhuara nga donatoret      

4Tabela nr. 10. Donacionet  e menaxhuara nga donatoret      

Në tabelën nr. 10 shpalosen donacionet e menaxhuara nga vet donatoret që do të thotë se këto mjete nuk kanë 
rrjedhë përmes llogarisë së Thesarit. 

Prezantimi dhe shpalosja e donacioneve të pranuara nga përfaqësues të institucioneve përkatëse, më këtë rast 
tregon qartë se IGJK edhe në këtë vit ka realizuar shumë aktivitete në mbështetje të donatoreve të ndryshëm. 
Edhe pse nuk janë të specifikuara dhe të detajuara, shpenzimet e mbuluara kanë qenë kryesisht shpenzimet për 
shërbimet e trajnimit, shpenzimet e botimeve dhe publikimeve, shpenzimet për vizita studimore dhe programe 
internshipi, shpenzimet për bibliotekë (pajisje të TI, mobilie dhe libra) etj.

4  Shpenzimet e mbuluara me valuta tjera janë shndërruar në euro sipas kursit valutor në fund të dhjetorit 2015
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8. Auditimi nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm
Gjatë vitit 2015 nga auditor të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm (ZAP) është zhvilluar auditimi i pasqyrave vjetore 
2014. Raporti Final i Auditimit të pasqyrave financiare të IGJK-së për vitin 2014 është pozitiv dhe pasqyrat vjetore 
financiare në të gjitha aspektet prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë (SNISAI 200/1700 Opinion i Pa-
modifikuar). Në raportin e auditimit përfshihen dy rekomandime që kanë të bëjnë me shpenzimet dhe regjistrimin 
e pasurisë. Gjithashtu në fund të vitit 2015 ka filluar procesi për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2015.

Me qellim të zbatimit të rekomandimeve të dala nga ky raport është përgatitur dhe zbatuar plani për rekomandimin 
e dhënë në lidhje me çështjet e gjetura gjatë vitit 2014.

Plani për zbatim të rekomandimeve

Rekomandimet Përshkrimi Veprimet për implementimin e rekomandimeve   Periudha e 
ndryshimeve Efekti

Çështja 1 

Procedimi 
i urdhër 
blerjeve pas 
pranimit të 
faturës - Pri-
oritet i mesëm 

Me qëllim të eliminimit të çështjes së ngritur, në 
tremujorin e fundit të vitit 2014 janë ndërmarr 
veprime të caktuara për procedimin e urdhër 
blerjeve pas pranimit të faturës. Megjithatë do 
të krijohet një sistem koordinimi mes zyrtarëve 
përgjegjës varësisht nga reformat edhe të vete 
SIMFK-së si dhe një manual i brendshëm i cili 
do t’ju shërbej gjithë zyrtarëve kompetent për 
pagesa.  

Janar-dhjetor 
2015 i kryer 

Çështja 2 

Vonesa në 
regjistrimin 
e pasurive 
në regjistrin 
kontabël – 
Prioritet i 
mesëm 

Si çështje e ngritur është e adresuar dhe e 
plotësuar nga IGJK para fillimit të procesit të 
auditimit 2014 megjithatë IGJK do të vazhdoj të 
ndërmarr veprime të caktuara me qëllim që pa-
suritë të jenë të regjistruara dhe harmonizuara 
me regjistrin e inventarizimit. Do të verifikohet 
edhe njëherë i tërë regjistri i pasurive pasi që të 
eliminohen problemet teknike.

Janar-dhjetor  
2015

i kryer

Tabela nr. 11.  Plani për zbatim të rekomandimeve

Përveç auditimit nga ZAP-i gjatë këtij viti nga auditor të Ministrisë së Financave është bërë auditimi i brendshëm 
për periudhën 2014 dhe periudhën janar-maj 2015. Objektivë i këtij procesi ka qenë funksionimi i IGJK-së në 
bazë të legjislacionit, bashkëpunimi me institucione tjera dhe shpenzimet. Me përjashtim të çështjes së Ligjit për 
Themelimin e IGJK-së, për të cilin është konsideruar se ka nevojë për ndryshime, të gjeturat tjera nga ky proces 
ishin kryesisht çështje teknike të cilët janë adresuar brenda periudhës shumë të shkurtër.
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9. Anekset

Si pjesë e Raportit Vjetor të Punës së IGJK-së për vitin 2015, janë bashkëngjitur edhe anekset si më 
poshtë: 

  Aneksi 1 – Trajnimet e realizuara në PTV

  Aneksi 2 – Plani Vjetor i Trajnimit të Stafit të IGJK-së për periudhën janar– dhjetor 2016

Raporti Vjetor i Punës së IGJK-së për vitin 2015 është miratuar nga Këshilli Drejtues i IGJK-së me datën 19 prill 
2016.

Ky raport është miratuar nga Kuvendi Republikës së Kosovës pas diskutimeve në seancën e mbajtur me datë 25 
maj 2016.

9.1 Aneksi 1  – Trajnimet e realizuara në PTV – 2015

Muaji Nr. Tema e trajnimit Ditët Lëmia Financuesi

Ja
na

r

1 Praktikat e suksesshme në luftimin e korrupsionit 1 Penale IGJK

2 Procedura për kundërvajtje – menaxhimi efikas 
dhe efektiv 1 Kundërvajtje IGJK

3 Zbatimi i ligjit për themelimin e regjistrit të të dre-
jtave të pronës së paluajtshme 1 Civile IGJK

4 Kompensimi i dëmit 1 Civile IGJK

Sh
ku

rt

5 Shqyrtimi fillestar dhe shqyrtimi i dytë 1 Penale IGJK
6 Dhuna në familje 1 Dhuna në familje IGJK
7 Hetimi dhe gjykimi i rasteve të terrorizmit 1 Penale IGJK
8 Konstituimi dhe shuarja e servituteve 1 Civile IGJK
9 Etika profesionale dhe deontologjia 1 Etike IGJK

10 Bazat e thirrjes ne trashëgimi 1 Civile IGJK

11 Mbrojtja e të drejtave  të fëmijëve pa kujdes 
prindëror  2 Civile-Drejtësia 

për fëmijë UNICEF& IGJK

12 Shqyrtimi paraprak i padisë dhe seanca përgati-
tore 1 Civile IGJK

13 Hyrje në kontabilitet-kontabilitetit një sfidë për 
gjykim të drejtë 1 Ekonomike USAID/CLE & 

IGJK

14 Standardet e GJEDNJ-së lidhur me Shpifjen 1 KEDNJ Thomson Foun-
dation & IGJK

15 Procedura gjyqësore në kontestet nga mar-
rëdhënia e punës 1 Civile IGJK



69

Raporti Vjetor 2015

M
ar

s
16 Trajnimi për gjyqtarët e fushës komerciale në 

Kosovë 3 Ekonomike RIPA & IGJK

17 Masat e diversitetit dhe roli i tyre në shmangien 
nga stigmatizimi i të miturve 1 Penale-Drejtësia 

për fëmijë UNICEF & IGJK

18 Kërkesat për hedhjen e aktakuzës 1 Penale OSCE & IGJK
19 Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar 1 BJN IGJK
20 Pronësia dhe mbrojtja e saj 1 Civile IGJK
21 Hetimi i krimeve financiare 2 Penale GIZ & IGJK
22 Veprat penale kundër detyrës zyrtare 1 Penale IGJK

23 Kontabilitet II- Rregullativa e raportimit financiar 
dhe interpretimi i pasqyrave financiare 1 Ekonomike USAID/CLE & 

IGJK

24 Procedura në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës 
dhe kontrolli kushtetues 1 Kushtetuese IGJK

25 Zhvillimi i shkathtësive gjyqësore 3

Zhvillimi i 
shkathtësive të 
përfaqësimit në 

gjykim 

IGJK

26 Anulimi i Kontratave 1 Civile IGJK

27 Trajnimi për gjyqtarët e fushës komerciale në 
Kosovë faza II 3 Ekonomike RIPA & IGJK

28 Raporti i procedurës kontestimore me procedurën 
jokontestimore 1 Civile IGJK

Pr
ill

29 Masat e fshehta dhe teknike të hetimit dhe vëzh-
gimit 1 Penale IGJK

30
Procedurat penale alternative që mundësojnë 
efikasitet (ndërmjetësimi, pezullimi i përkohshëm i 
procedurës)

1
Zgjidhja alterna-
tive e kontesteve 

gjyqësore 
IGJK

31 Trafikimi me njerëz dhe kontrabandimi me mi-
grantë 1 Penale IGJK

32
Mbrojtja e të dhënave të personave ndaj të cilëve 
zhvillohet procedura penale dhe burimeve të infor-
macionit të gazetarisë 

1 Penale Thomson Foun-
dation & IGJK

33 Kontrata e ndërtimit dhe kontestet ekonomike 1 Ekonomike USAID/CLE & 
IGJK

34 Provat, pranueshmëria e tyre 1 Penale IGJK

35 Trajnimi për gjyqtarët e fushës komerciale në 
Kosovës faza III 3 Ekonomike RIPA & IGJK

36 Procedura penale ku përfshihen kryerës me çrreg-
ullime mendore 1 Penale IGJK

37 Sekuestrimi dhe konfiskimi para ngritjes së ak-
takuzës 1 Penale IGJK

38 Krimi Kibernetik 1 Penale IGJK
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M
aj

39 Prokurimi publik dhe mundësitë për luftim të kor-
rupsionit 1 Penale IGJK

40 Shqyrtimi gjyqësor 1 Penale IGJK
41  Aksidentet në komunikacion 1 Kundërvajtje IGJK

42 E Drejta e Azilit – Legjislacioni Vendor dhe Ndër-
kombëtar 1 Administrative IGJK

43 Shpëlarja e parave dhe financimi i terrorizmit 1 Penale IGJK

44
E drejta për gjykim në afat të arsyeshëm: faktorët 
e brendshëm që ndikojnë në shtyrjen e gjyki-
meve-OSBE

1 KEDNJ OSBE & IGJK

45 Ndarja e pasurisë së përbashkët të bash-
këshortëve dhe bashkëpronësia 1 Civile IGJK

Q
er

sh
or

46 Udhëheqësia e qëndrueshme 2 Udhëheqësia e 
qëndrueshme 

EROL/USAID & 
IGJK

47 Teknologjia e informacionit, proceset biznesore 
dhe ligji 1 Ekonomike USAID/CLE & 

IGJK

48 Zbatimi i ligjit për shtetësinë e Kosovës – procedu-
rat për fitimin e shtetësisë 1 Administrative UNHCR & IGJK

49 Standardet më të larta në ndalimin e diskriminimit 1
 Barazia gjinore 
dhe mos diskri-

minimi 

Zyra e Këshillit 
Evropian & IGJK

50 Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në kontestet 
martesore - familjare 2 Civile-Drejtësia 

për fëmijë UNICEF & IGJK

51 Shqyrtimi fillestar dhe i dytë 1 Penale OSBE & IGJK
52 Parimet e Bangalores për sjellje gjyqësore 1 Etikë OSBE & IGJK

53 Shfrytëzimi i të drejtave në procedurë dhe mosres-
pektimi i gjykatës 1 Civile IGJK

54 Operacionet ndërkufitare me metodat moderne të 
vlerësimit 1 BJN IGJK

55 Dhuna në familje 1 Dhuna në familje IGJK

56 Standardet e BE-së kundër krimit te organizuar 
dhe korrupsionit 1 Penale EULER II & 

IGJK
57 Markat tregtare 2 Ekonomike EUIPR & IGJK

Ko
rri

k

58 Paraburgimi si masë për sigurimin e pranisë së të 
pandehurit në procedurë 1 Penale IGJK

59 Mbrojtja e të dëmtuarve dhe dëshmitarëve 1 Penale IGJK

60
Mbrojta dhe promovimi i diversitetit, tolerancës 
dhe barazisë në kontekst të legjislacionit mbi 
mos-diskriminimin

2
 Barazia gjinore 
dhe mos diskri-

minimi 

Normally Differ-
ent & IGJK

61 Tryezë diskutimesh- Ekspertiza mjeko ligjore- 
Sfidat në zbatimin praktik të legjislacionit 1 Penale IGJK

62 Mjetet provuese dhe marrja e provave 1 Civile IGJK

G
us

ht

/ 0   



71

Raporti Vjetor 2015

Sh
ta

to
r

63 Standardet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut për mbrojtjen e rrjedhësve të informatave 1 KEDNJ Thomson Foun-

dation & IGJK

64 Program i Specializuar Trajnimi për Prokurimin 
Publik të Kosovës - Sesioni I 2 Penale IGJK

65 Trajnim për zbatimin e Strategjisë për reduktimin e 
numrit të lëndëve ne prokurori 1

Zgjidhja alterna-
tive e kontesteve 

gjyqësore 
OSBE & IGJK

66 Proceset e tatimit 1 Ekonomike CLE-USAID  & 
IGJK

67 Parimet ekonomike të së drejtës komerciale 1 Ekonomike CLE-USAID  & 
IGJK

68 Trajnim mbi Torturën, Protokollin e Stambollit, dhe 
konventat ndërkombëtare 1 Penale IPA & DML & 

IGJK

69
Zbatimi i nenit 6 të KEDNJ në nivel nacional - E 
drejta për një proces te rregullt në kontekst të 
praktikës gjyqësore të GJEDNJ në Strasburg

1 KEDNJ IGJK

70 Trajnim për zbatimin e Strategjisë për reduktimin e 
numrit të lëndëve ne prokurori 1

Zgjidhja alterna-
tive e kontesteve 

gjyqësore 
OSBE & IGJK

71 Trajnim për zbatimin e Strategjisë për reduktimin e 
numrit të lëndëve ne prokurori 1

Zgjidhja alterna-
tive e kontesteve 

gjyqësore 
OSBE & IGJK

72 Gjurmimi, sekuestrimi, konfiskimi i aseteve si dhe 
përdorimi i këtyre aseteve 1 Penale B&S & IGJK

73
Përmbarimi i vendimeve gjyqësore të cilat janë në 
kompetencë ekskluzive të gjykatave si dhe njohja 
dhe përmbarimi i vendimeve të huaja

1 Civile IGJK

74 Zbatimi i Kodit të Etikës dhe Sjelljes Profesionale 
për Gjyqtarë: Sfidat dhe Rekomandimet 1 Etika dhe sjellja 

Profesionale OSBE & IGJK

75 Trajnim për zbatimin e Strategjisë për reduktimin e 
numrit të lëndëve ne prokurori 1

Zgjidhja alterna-
tive e kontesteve 

gjyqësore 
OSBE & IGJK

76 Sanksionet Penale në Fushën e të Drejtave të 
Pronësisë Intelektuale 1 Penale EUIPR & IGJK

77 Trajnim për zbatimin e Strategjisë për reduktimin e 
numrit të lëndëve ne prokurori 1

Zgjidhja alterna-
tive e kontesteve 

gjyqësore 
OSBE & IGJK

78 Trajnim për zbatimin e Strategjisë për reduktimin e 
numrit të lëndëve ne prokurori 1

Zgjidhja alterna-
tive e kontesteve 

gjyqësore 
OSBE & IGJK

79 Mbrojtja në punë dhe kompensimi i dëmit i shkak-
tuar në punë 1 Civile IGJK
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80 Trajnim i avancuar mbi të drejtën e autorit 2 Ekonomike EUIPR & IGJK

81 Provat dhe të provuarit në konteste ekonomike 1 Ekonomike CLE - USAID & 
IGJK

82
Mbrojta dhe promovimi i diversitetit, tolerancës 
dhe barazisë në kontekst të legjislacionit mbi 
mos-diskriminimin

2
 Barazia gjinore 
dhe mos diskri-

minimi 

Normally Differ-
ent & IGJK

83 Gjykimi i madhorëve për veprat penale të kryera 
ndaj fëmijës 1 Penale-Drejtësia 

për fëmijë UNICEF & IGJK

84
Program i Specializuar Trajnimi për zhvillimin e 
kapaciteteve në luftën kundër korrupsionit - Ses-
ioni I

2 Penale IGJK

85 Zbatimi i ligjit për klasifikimin e informacioneve dhe 
verifikimin e sigurisë 1 Administrative IGJK

86
Tryezë diskutimesh- Bashkëpunimi dhe komuni-
kimi i prokurorëve me hetuesit policor në proce-
durën paraprake

1 Penale IGJK

87 Trajnim për Konfiskimin ndër-kufitar të Pasurive 2 Penale GIZ & IGJK
88 Krimi i organizuar dhe korrupsioni 3 Penale Twinning & IGJK

89 Shqyrtimi paraprak i padisë dhe seanca përgati-
tore 1 Civile IGJK

90 Ndërmjetësimi 1
Zgjidhja alterna-
tive e kontesteve 

gjyqësore 

CLE - USAID & 
IGJK

N
ën

to
r

91 Patentat 1 Ekonomike CLE-USAID  & 
IGJK

92 Konteste ekonomike nga fusha e sigurimeve 1 Ekonomike CLE-USAID  & 
IGJK

93 Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në rastet e ndry-
shimit të statusit të tyre 2 Civile-Drejtësia 

për fëmijë UNICEF & IGJK

94 Drejtimi i seancave gjyqësore (simulim gjykimi) 1 Civile IGJK
95 Krimet e luftës 1 Penale IGJK
96 Veprat penale kundër ekonomisë 1 Penale IGJK

97 Veprat penale të kryera në bashkëveprim nga i 
mituri dhe madhori 1 Penale-Drejtësia 

për fëmijë UNICEF & IGJK

98
Program i Specializuar Trajnimi për zhvillimin e 
kapaciteteve në luftën kundër korrupsionit - Ses-
ioni II

2 Penale IGJK

99 Program i Specializuar Trajnimi për Prokurimin 
Publik të Kosovës - Sesioni II 2 Penale IGJK

100 Procedurat e falimentimit në vendet në tranzicion 
–  Eksperienca e Bullgarisë 1 Ekonomike KPMG & IGJK

101 Shpëlarja e parave (financimi i terrorizmit) 1 Penale IGJK
102 Zhvillimi i Shkathtësive Gjyqësore 2 Penale IGJK

103 Vendimi para-final për shitjen e aseteve të konfi-
skuara që janë subjekt për konfiskim 1 Penale B&S & IGJK
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104 Procedura përmbarimore ndaj subjekteve tregtare 1 Ekonomike CLE-USAID  & 
IGJK

105 Vendimi para-final për shitjen e aseteve të konfi-
skuara që janë subjekt për  konfiskim 1 Penale B&S & IGJK

106 Dënimet alternative dhe plotësuese 1 Penale IGJK

107 Mbrojtja dhe promovimi i diversitetit, tolerancës 
dhe barazisë në kontekst të legjislacionit 1

 Barazia gjinore 
dhe mos diskri-

minimi 

Normally Differ-
ent & IGJK

108 Mbrojtja dhe promovimi i diversitetit, tolerancës 
dhe barazisë në kontekst të legjislacionit 1

 Barazia gjinore 
dhe mos diskri-

minimi 

Normally Differ-
ent & IGJK

109 Integriteti në Gjyqësor si kusht për fitimin e besimit 
të publikut 1 Etika dhe sjellja 

Profesionale IGJK

110
Program i Specializuar Trajnimi për zhvillimin e 
kapaciteteve në luftën Kundër Korrupsionit - Ses-
ioni III 

2 Penale IGJK

111 Aspektet Civile të Rrëmbimit Ndërkombëtar të 
Fëmijës 1 BJN IGJK

112 Zbatimi i ligjit për tatimin në pronën e paluajtshme 1 Civile IGJK

113
Rregullimi i së drejtës së autorit në Kosovë dhe 
standardet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut për qasje në dokumente publike

1 KEDNJ Thomson Foun-
dation & IGJK

114

Raporti në mes Gjykatës Kushtetuese të Kosovës 
dhe gjykatave të rregullta: Juridiksioni Incidental 
dhe efektet e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese 
të Kosovës

1 Kushtetuese IGJK

115 Biznesi, kreditë dhe institucionet financiare 1 Ekonomike CLE-USAID  & 
IGJK
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9.2 Aneksi 2 – Plani Vjetor i Trajnimit të Stafit të IGJK-së për periudhën janar – 
dhjetor 2016

Nevojat për trajnim Numri i nëpunëseve 
që duhen trajnuar

Titulli i programit/kursit të tra-
jnimit 

Lidership dhe menaxhim 1 Menaxhim i përgjithshëm
Komunikim qeveritar me publikun 2 Menaxhim i përgjithshëm
Planifikimi dhe vendimmarrja 1 Menaxhim i përgjithshëm
Kontrolli dhe menaxhimi i operacioneve 1 Menaxhim i përgjithshëm
Menaxhimi strategjik 1 Menaxhim i përgjithshëm
Sjellje organizative 2 Menaxhim i përgjithshëm
Etika, integriteti dhe transparenca në adminis-
tratën publike (AP) 2 Administratë dhe legjislacion

E drejta për mbrojtjen e të dhënave personale 
dhe qasjes në dokumente publike 2 Administratë dhe legjislacion

Procedura Administrative 1 Administratë dhe legjislacion
Komunikimi dhe hartimi i shkresave ne adminis-
tratën publike 1 Administratë dhe legjislacion

Menaxhimi me dokumentet arkivore 1 Administratë dhe legjislacion
Planifikimi, rekrutimi dhe përzgjedhja 2 Burime njerëzore
Vendosja e objektivave dhe vlerësimi i rezultat-
eve ne pune 1 Burime njerëzore

Kodi etik, të drejtat dhe përgjegjësitë në SH.C. 1 Burime njerëzore
Transferimi dhe promovimi në SH.C. 1 Burime njerëzore
Ankimimi dhe çështjet e disiplinës 7 Burime njerëzore
Vlerësimi i nevojave për trajnim dhe ndërtimi i 
planeve të trajnimit 1 Burime njerëzore

Prokurimi publik 1 Buxhet dhe financa
Menaxhimi i financave publike 2 Buxhet dhe financa
Partneriteti publiko privat 1 Buxhet dhe financa
Menaxhimi financiar, kontrolli dhe auditimi i 
brendshëm 2 Buxhet dhe financa

Microsoft Excel 2013 2 Teknologji Informative
Basic SQL Server 2012 1 Teknologji Informative
Siguria e TI 1 Teknologji Informative
Microsoft (Outlook & Power Point) 2013 2 Teknologji Informative
Corel X5 1 Teknologji Informative
Zbatimi i politikave të MSA-së, monitorimi dhe 
raporti i zbatimit 1 Trajnime për BE

Asistenca e jashtme, monitorimi dhe vlerësimi i 
projekteve 1 Trajnime për BE

Trajnimi fillestar për BE 1 Trajnime për BE
Aspektet juridike dhe legjislative të MSA 1 Trajnime për BE
Fondet strukturore të BE 2 Trajnime për BE
Administrimi i bibliotekës fizike dhe elektronike 1 Teknologji Informative
Teknikat e hulumtimit 1 Hulumtime dhe publikime
Raportimet financiare 1 Buxhet dhe Financa
Përgatitja dhe planifikimi i buxhetit 1 Buxhet dhe Financa
Standardet e  kontabilitetit publik 1 Buxhet dhe Financa
Prokurimi elektronik 2 Buxhet dhe Financa
Menaxhimi i pasurisë/aseteve dhe e-pasuria 1 Buxhet dhe Financa
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