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BULETINI I  IGJK 

Tetor 2004 
 
Ky Buletin është publikuar për informim sa më të plotë të gjyqësisë së Kosovës për 
aktivitetet e IGJK. Ky publikim i është shpërndarë gjyqtarëve dhe prokurorëve në gjithë 
Kosovën.Buletini mujor i IGJK tani përmbanë artikuj nga stafi i IGJK në lidhje me 
qështjet me interes për gjyqtarët dhe prokurorët që punojnë në Kosovë.  
 
 

Informata të fundit rreth statusit të tanishëm të IGJK-së dhe arritjet 
për të ardhmen 

 
Si pjesë e mandatit të vet për ndërtimin 
e institucioneve departamenti është 
duke punuar në asistimin e rithemelimit 
të sistemit gjyqëor të bazuar në parimet 

demokratike dhe në standardet 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. 
Si një mjet parësor për përmirësimin e 
gjyqësisë, departamenti në 
bashkëpunim me komunitetin ligjor në 
Kosovë ka themeluar Institutin Gjyqësor 
të Kosovës (IGJK). Formalisht ky 
institucion ka filluar aktivitetet në gusht 
të vitit 1999, si një seksion për trajnim 
gjyqësor dhe tek në shkurt të vitit 2000 
themelohet si IGJK. 
 

Përderisa IGJK-ja për momentin është 
ende pjesë e departamentit, është duke 
u përgatitur një draft ligj i cili parashikon 
themelimin me ligj të IGJK-së si një 

institucion kosovar në bashkëpunim me 
qeverinë dhe në pajtim me planin për 
implementimin e standardeve për 
Kosovën. Draft ligji do t’i mundësojë 
IGJK-së të zgjerojë mandatin dhe 
aktivitetet e veta dhe të funksionojë si një 

organ i pavarur dhe profesional (gëzon 
statusin e subjektit juridik autonom), i 

themeluar nga qeveria dhe që punon në 
kuadër të strukturës së përgjithshme 
qeveritare. Së këndejmi IGJK-ja pas 
nxjerrjes së ligjeve do të themelohet si një 

shkollë për gjyqtarë. Ligji pritet të 
miratohet nga Kuvendi i Kosovës në të 
ardhmen e afërt.IGJK-ja ka tre anëtar 
ndërkombëtar dhe 15 vendës. Për 
momentin udhëhiqet nga një 
bashkëdrejtor ndërkombëtar. 
 
Synimet 
Mandati i IGJK-së është trajnimi i 
gjyqtarëve dhe prokurorëve me qëllim të 
rritjes së kompetencave profesionale 
dhe teknike. IGJK-ja vazhdon të përshtas 

aktivitetet e veta trajnuese me kërkesat 
e reja ligjore dhe të kontribuojë në përpjekjet 
e përbashkëta për të mbjellur një 

gjyqësi dhe prokurori profesionale, 
pavarur, paanshme dhe multietnike në 
Kosovë.  
 
IGJK-ja punon në mbështetjen e 
implementimit të standardeve për 
Kosovën dhe veçanërisht të standardit 
për qasje të barabartë në drejtësi.  
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Pasi që draft ligji mbi themelimin e 
IGJK-së të hyjë në fuqi, IGJK-ja do të 
fitojë një bazë ligjore të nevojshme për 
të funksionuar si një institucion i 
qëndrueshëm, i cili do të ofrojë trajnime 

fillestare për kandidatët e zgjedhur për 

gjyqtarë dhe prokurorë, trajnim fillestar për 
gjyqtarët porotë dhe trajnimin për 
avansim në detyrë për gjyqtarët që 
avansohen në detyrë në një gjykatë të 

shkallës më të lartë dhe vazhdojë 
arsimimin ligjor për anëtarët e gjyqësisë 
dhe prokurorisë. Në të ardhmen, IGJK-ja 
do të kryejë gjithashtu edhe aktivitete 
tjera për zhvillimin e gjyqtarëve në 

Kosovë në pajtim me standardet 
evropiane. 
 
Aktivitetet 
 
Arsimimi i vazhdueshëm ligjor për 
gjyqësinë dhe prokurorinë 
 
Programi i arsimimit të vazhdueshëm 
ligjor përfshin aktivitetet arsimore si në 
Kosov ashtu edhe jashtë saj. 
Departamenti filloi të ofrojë aktivitete 
trajnuese në Kosovë duke organizuar 
simpoziume mbi standardet e të 
drejtave të njeriut dhe të drejtën penale 
për të gjithë anëtarët e gjyqësisë që nga 

shtatori e deri në dhjetor 1999 gjatë 
sistemit gjyqësor emergjent. Ky trajnim 
është rregulluar dhe formalizuar me 
krijimin e IGJK-së në vitin 2000. 
Mëvonë vlerësimet mbi nevojat dhe 
prioritetet trajnuese i lejuan IGJK-së që 
të përqëndrojë trajnimet e veta në temat 
specifike ligjore. 
 
Pas emërimit të gjyqtarëve dhe 
prokurorëve të rinjë që nga dhjetori i vitit 
1999, IGJK-ja ka ofruar seminare 

hyrëse mbi të drejtën penale, të drejtën 
e procedurës penale, të drejtën civile 
dhe të drejtën e procedurës civile në 
pajtim me standardet e të drejtave të 
njëriut që kanë për qëllim të freskojnë 
dhe azhurojnë njohurinë ligjore. Kurset 
hyrëse të mbajtura rishtazi janë 
organizuar nga IGJK-ja në dhjetor 2003, 
janar dhe maj 2004 përfshinin trajnime 
në Kodin e Përkohshëm Penal dhe 
Kodin e Përkohshëm të Procedurës 
Penale. 
 
Programi I AVL-së përbëhet nga 
sesione trajnuese përkatëse dhe në veti 
ngërthen sesione informative, seminare, 
simpoziume, punëtori dhe diskutime të 
tryezave të rrumbullakëta. Në vitin 
2003, IGJK-ja ka rishiquar programet e 
veta dhe ka bartur fokusin e trajnimeve 
të veta nga qasja tematike në një qasje 
më sistematike të arsimimit të 
vazhdueshëm ligjor. Në lidhje me 
programin trajnues për shkathtësi 
profesionale (shih detajet mëposhtë), 
IGJK-ja ofroi një planprogram i cili prek 
temat përkatëse në mënyrë më të 
hollësishme. Kurset janë ofruar në 
renditje sekuenciale për t’ju lejuar 
gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës 
mundësi që të fitojnë shkathësi dhe 
njohuri më të mëdha në fushat e 
caktuara të së drejtës dhe praktikës 
ligjore. Një spektër i gjerë i mundësive 
trajnuese adresojnë si çështjet penale 
ashtu edhe ato civile në mënyrë të 
barabartë dhe përfshijnë edhe fushat siç 
janë etika, të drejtat pronësore, 
procedura civile, kundërvajtjet, 
procedura penale dhe e drejta penale 
substanciale. 
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Gjatë gjysmës së parë të vitit 2004, 
IGJK-ja u përqëndrua si në aspektet 
substanciale ashtu edhe ato 
procedurale të sistemit të ri të së drejtës 
penale duke ofruar 12 sesione të 
rregullta trajnuese në fushat e tilla të 
ligjit siç janë veprat e reja penale, llojet 
e reja të dënimeve dhe rolet e reja të 

prokurorit publik, policisë gjyqësore dhe 
gjyqtarit të fazës paraprake si dhe 
aspekte tjera specifike të kodeve të reja. 
Disa trajnime për shkathësi profesionale 
janë inkorporuar për t’i ofruar gjyqësisë 
një qasje adekuate praktike kundrejt 
sistemit të ri penal. 
 
IGJK-ja gjithashtu ka zgjeruar aktivitetet 
e veta trajnuese dhe ka filluar t’i ofrojë 
ato nëpër regjione. Duke pasur 
parasysh numrin e madh të dispozitave 
të reja të përfshira në kodin penal dhe 
atë të procedurës, në pesë rajone të 
Kosovs u mbajtën tryeza të 
rrumbullakëta të cilat kishin për qëllim të 
spikasin probleme substanciale penale 
dhe procedurale me të cilal gjyqtarët 
dhe prokurorët e secilit rajon përballen 
gjatë praktikës ligjore. IGJK-ja gjithashtu 
organizoi një seminar ad hoc mbi Kodin 
e ri të Drejtësisë për të Mitur një muaj 
pasi që ky kod kishte hyrë në fuqi. Për 
shkak se çështjet civile sikurse edhe 
kompetencat e gjykatave për 
kundërvajtje janë me rëndësi të madhe, 
këto fusha vazhduan të jenë të 
mbuluara edhe gjatë vitit 2004. 
Trajnimet në të drejtën e punës, të 
drejtën e pronës, të drejtën familjare, 
procedurën e ekzekutimit dhe dhunën 

familjare ishin mbajtur gjatë kësaj 
periudhe. 
 

Pjesa tjetër e PAVL-së është program i 
arsimimit jashtë vendit e cila përbëhet 
nga vizitat studimore dhe praktika jashtë 
vendit. Vizitat kanë për qëllim të 
ushqejnë dhe promovojnë diskutime 
përkitazi me problemet me të cilat 
përballen sistemet gjyqësore të 
vendeve post konfliktuoze dhe 
shkëmbimin e përvojave me kolegë si 
mjet për të gjetur zgjidhje për 
përmirësimin e praktikave dhe teknikave 
gjyqëore në Kosovë. Zakonisht 
pjesëmarrësit vizitojnë Ministrinë e 
Drejtësisë dhe institucionet kryesore 
gjyqësore të vendit ku shkojnë për vizitë 
dhe vëzhgojnë procedurat në gjykatën e 
shkallës së parë dhe të dytë. Në vitet e 
kaluara IGJK-ja ka organizuar vizita 
studimore në Poloni, Francë (Paris dhe 
Strasburg), Kroaci, Zvicër dhe Holandë 

(Hagë). Në vitin 2003, gjithsejt 34 
gjyqtarë dhe prokurorë janë dërguar për 
vizita studimore në vendet tjera siç janë 
Sllovenia, Zvicra dhe Gjermania. Që 
nga mesi e vitit 2004, vetëm një vizitë 

studimore në Gjermani ishte kryer. 
 
Mbajtja e praktikës mundëson 
vëzhgimin dhe asistimin e gjyqtarit dhe 
prokurorit në vendin e tij të punës në 
kuadër të sistemit gjyqësor të vendit të 
huaj. Ky aktivitet ka për qëllim të 
zhvillojë fushat e caktuara të punës së 
gjyqtarit dhe prokurorit siç janë 
arsyetimi ligjor, teknikat e marrjes në 
pyetje, listën e vendimeve gjyqësore 
dhe menaxhimin e gjykatave. Gjatë 
përgatitjes për mbajtjen e kësaj praktike 
pjesëmarrësit ndjekin një kurs treditor 
mbi institucionet gjyqësore të vendit që 
duhet t’a vizitojnë. Pas kthimit të tyre, 
punëtoritë organizohen ku kolegët kanë 
mundësi të shkëmbejnë përvojat e tyre 
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me kolegët tjerë. Që nga viti 2002, katër 
praktika të tilla janë organizuar në 
Gjermani. 
 
Shkolla e ardhshme për gjyqtarë dhe 
prokurorë 
 
Qëllimi i shkollës së re për gjyqtarë dhe 
prokurorë do të trajnojë kandidatët për 
gjyqtarë dhe prokurorë në Kosovë. Në 
bazë të draft ligjit mbi themelimin e 
Institutit Gjyqësor të Kosovës, IGJK-ja 
do të zgjerojë detyrat dhe kompetencat 
e veta për shkak se do të bëhet një 
institucion juridikisht përgjegjës për 
ofrimin e arsimimit fillestar ligjor 
kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë, 
arsimim të vazhdueshëm ligjor për 
anëtarët e gjyqësisë dhe prokurorisë; 
kurse të trajnimit special për gjyqtarët 
porotë dhe kurset trajnuese për 
profesionistët tjerë në gjykata. 
 
IGJK-ja gjithashtu do të ketë të drejtë të 
organizojë provimin përgatitor për 
gjyqtarë dhe prokurorë, të ndihmojë në 
zgjedhjen e kandidatëve dhe të 
vlerësojë rezultatet e arritura gjatë kursit 
trajnues. 
Mëtutje, Agjencia Evropiane për 
Rindërtim është duke e financuar një 
projekt të ndihmës për IGJK-në 
nëpërmjet të projektit të BE-së “Ndërtimi 
i institucioneve të IGJK-së”. Synimet 
specifike të këtij projekti janë zhvillimi i 
kapaciteteve administrative, trajnuese 
dhe menaxhuese të institutit për të 
ofruar arsimim të vazhdueshëm ligjor 

për gjyqtarët dhe prokurorët dhe për të 

hartuar planprogramin trajnues për 
gjyqtarët porotë. Një planprogram i 
gjerë për trajnimin e arsimimit fillestar 
ligjor për kandidatët për gjyqtarë dhe 
prokurorë do të hartohet me qëllim të 

mbulimit të të gjitha aspekteve të 
sistemit juridik në Kosovë, zhvillimit të 
shkathësive gjyqësore dhe prokuroriale 
dhe mbajtjes së kurseve tjera për 
menaxhim dhe administratë. Kjo gjë do 
të fillojë të realizohet pas nxjerrjes së 
ligjit mbi themelimin e IGJK-së. 
 
Partneriteti 
 
IGJK-ja bashkëpunon ngushtë me 
organizatat përpjekjet e të cilëve janë të 
lidhura ngushtë me trajnime gjyqësore. 
Ekziston një bashkëpunim i ngushtë me 
AEN, Këshillin e Evropës dhe 

Departamentin e Drejtësisë së SHBA-ve 
(DDSHBA-ve). Ekspertët e ofruar nga 
Këshilli i Evropës dhe DD i SHBA-ve i 
ndihmojnë IGJK-së në kryerjen e 
aktiviteteve të ndryshme trajnuese të 
saj. Për më tepër me qëllim të plotësimit 
të nevojave specifike për trajnim 
gjyqësor, IGJK-ja bashkëpunon në baza 
ad hoc me institucionet vendëse dhe 
ndërkombëtare siç janë Shkolla e 
SHPK-së, ABACEELI, Banka Botërore 
dhe të tjerët. 
 
 
(Një ekstrakt nga udhëzuesi i 
departamentit të DNJSD – Tetor 2004)
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Programi i Aktiviteteve për muajin Tetor 2004 
 
 

Seminar Ligji mbi Mardhëniet e Punës  
IGJK-ja do të ofroj një sesion trajnimi Ligji mbi Mardhënie te Punës i cili do të mbahet 
me datën 05, tetor, 2004, ky sesion do të jetë përsëritje e seminarit të mbajtur me 18, 
Mars, 2004. prandaj ky program do të jetë kryesisht në lidhje me të drejtat dhe 
detyrimet e mardhënieve te punës sipas ligjit në fuqi në Kosovë si dhe mbrojtja ligjore e 
nëpunësve para gjykatës në rast të suspendimit apo shkarkimit nga puna. Dy gjyqtarë 
vendor dhe dy trajnues Gjyqësor nga IGJK-ja do të ligjërojn gjatë këtij seminari. Kështu 
qe ky sesion trajnimi ju adresohet gjyqtarëve të cilët punojnë në lëmin civile.  
 
Tryez e Diskutimeve rreth Ligjit Penal për të Mitur për regjionin e Prizrenit 
Ky sesion trajnimi është organizuar në bashkëpunim me Unicefin, Terre des Hommes 
dhe Shërbimin Sprovues të Kosovës me 07, tetor, 2004 në Prizrenë. Kryesisht 
programi i këtij sesioni ka të bëjë me rolin dhe përgjegjësit përtaktëse të zyrtarve 
sprovues dhe puntorëve social të parapara me Ligjin Penal për të Mitur, si dhe 
bashkëpunimi i tyre me gjyqratët dhe prokurorët; veprimet e ndërmarrura nga Shërbimi 
Sprovues dhe procedurat e filluara nga Prokurori Publik kundër të miturve në 
kundërshtim me Ligjin. Objektivat e prezantuara kryesisht do të jenë nga praktika e 
zhvilluar në Prokurorin Komunale dhe Qendrën Sprovuese në Prizrenë/Prizren. Disa 
raste të simuluara do të prezantohen dhe shqyrtohen gjatë këtij sesioni. Ekspertet të 
cilët do të kontribojn këtij sesioni trajnues janë një Gjyqtarë nga Gjykata e Qarkut në 
Mitrovicë/Mitrovica, Drejtori i Shërbimit Sprovues dhe një Prokurorë nga Prokuroria 
Komunale e Prizrenit/Prizren. Ky sesion trajnimi ju adresohet Gjyqtarëve dhe 
Prokurorëve nga Gjykatat e Qarkut, Komunale dhe Prokuroria e Prizrenit e cila merret 
me këtë çështje. Zyrtar sprovues, puntorë social, zyrtar nga policia si dhe avokat do të 
marrin pjesë gjatë këtij trajnimi.  
 
Tryez e Diskutimeve rreth Kodit Përkohshëm të Procedurës Penale të Kosovës  
IGJK-ja në bashkëpunim me Shoqatën e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të Kosovës si 
dhe Odën e Avokatve të Kosovës (OAK), do të organizojn një Tryez të Diskutimeve 
rreth Kodit Përkohshëm të Procedurës Penale me date 12, dhe 13, tetor, 2004. Gjatë 
kësaj tryeze kryesisht do të fokusohemi në procedurën e seancës për konfirmim të 
aktakuzës. Gjyqtarët dhe Prokurorët do të ftohen të marrin pjesë dhe të diskutojn rreth 
një rasti të vërtet që do të paraqes dilemat të cilat mund të shfaqen gjatë implementimit 
të dispozitave përkatëse. Qëllimi i kësaj tryeze është arritja e standardizimit në 
interpretimin e dispozitave penale dhe formimi i praktikës unike për dispozitat të cilat 
parqesin dilema. Disa udhëzime mund të nxirren nga këto diskutime, si dhe mënyra të 
përbashkëta se si të aplikohen këto dispozita dhe publikimi i tyre nga Instituti. Tre 
moderator do të udhëheqin këtë tryez të diskutimeve, një Prokurorë nga Prokuroria e 
Kosovës, një Gjyqtarë nga Gjykata Supreme dhe një Avokat i cili është antar i (OAK-
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së). Një ekspert nga Kshilli Evropës, Instruktor nga policia, avokat, si dhe një Prokurorë 
dhe një Gjyqtarë Ndërkombëtar do të marrin pjesë gjithashtu në mënyrë që të japin 
kontributin dhe rekomandimet e tyre në këtë aspekt.  
 
Përgaditje rreth Udhëtim Studimit në Gjermani 
IGJK-ja do të mbaj një sesion përgaditor me datën 19, tetor, 2004 pë 10 pjesëmarrësit 
e selektuar (gjyqtarë dhe prokurorë të Kosovës) të cilët do të udhëtojn në Gjermani me 
datën 24 deri me 30, tetor, 2004. Qëllimi i këtij sesioni është të prezantohet objektivat e 
këtij udhëtim studimi si dhe programi gjatë kësaj periudhe.    
 
Seminar përgaditor rreth Trajnimit për Trajnues në Strasburg 
Kshilli Evropës në bashkëpunim me Institutin Gjyqësor të Kosovës do të organizojnë 
një sesion përgaditor/hyrës sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut si dhe 
legjislacioni përkatës familjar i aplikuar në Kosovë që do të mbahet me 20 dhe 21, tetor, 
2004. Ky sesion trajnimi ju adresohet 20 gjyqtarëve dhe prokurorëve nga Kosova, të 
cilët do të marrin pjesë në trajnimin për trajnues në Strasburg gjatë javës së dytë të 
Nëntorit. Synimi i këtij sesioni trajnues është prezantimi themelor i konceptave të 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut si dhe përgaditja e pjesëmarrësve për këtë 
sesion trajnimi në Strasburg, gjatë kësaj periudhë gjithashtu do të marrin pjesë në 
programe trajnuese në lidhje me mjetet ligjore të Konventes Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut si dhe rastet nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Disa nga nëpunësit 
e IGJK-së gjithashtu do të marrin pjesë gjatë këtyre aktiviteteve trajnuese. Qëllimi i këtij 
programi është të sigurohen IGJK-së një grup i ekspertve të specializuar të këtij 
drejtimi. Tre ekspert nga Kshilli Evropës dhe dy trajnues nga OSBE-ja për të Drejtat e 
Njeriut do të mbajn këtë sesion përgaditor.  
 
Udhëtim Studimi në Gjermani  
Një grup i përbërë prej 10 gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës do të udhëtojnë për 
një visit punes në Gjermani. Ky program do të filloj në Berlin me datën 25, tetor, 2005, 
në Ministrin Federale të Drejtësis, pjesëmarrësit gjithashtu do të marrin pjesë në 
sesionet e mbajtura nga përfaqsuesi i Prokurorisë së Berlinit dhe një specialist nga 
Eurojusti, disa nga aspektet në luftën kundër krimit përmes Internetit. Me datën 26, 
Tetor, 2004, do të diskutohen problemet nga e drejta themelore dhe procedurale civile 
si dhe do të krahasohen legjislacionet përkatëse dhe prezantimi i ligjit të ri mbi 
mardhëniet e detyrimeve dhe procedura e re nga e drejta civile në Gjermani. Me datën 
27, tetor, 2004, pjesëmarrësit do të marrin pjesë në një seanc shqyrtimi në Gjykatën 
Federale Penale të Leipzigut, rishikimi i rasteve, gjithashtu do të diskutohet rreth Ligjit 
administrative të Gjermanis në Gjykatën Federale Administrative të Leipzigut. Me 28, 
dhe 29, tetor, pjesëmarrësit do të marrin pjesë në shqyrtimet gjyqësore të Gjykats 
Komunale në Jena-Thueringia. 
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Trajnim për Trajnuesit në Bullgari 
Instituti Gjyqësor i Kosovës do të ofroj një kurs përgaditor rreth Trajnimit për Trajnues 
për një grup të përbërë nga 14 Gjyqtarë dhe Prokurorë të Kosovës, 3 Trajnues dhe 
asistenti i Kordinatorit të Programit të IGJK-së. Ky sesion trajnimi do të organizohet në 
Bullgari nga ekspertet trajnues nga Instituti vendor i Drejtësis në Bullgari.  Ky program 
kryesisht fokusohet në metoda të ndryshme të strategjis së mësimdhënies dhe për 
qëllim të mbajtjes së trajnimeve. Ky program synon mbështetjen dhe ngritjen e 
kapaciteteve profesionale për IGJK-në në mënyrë që Instituti të ketë një grup 
profesional të ekspertve trajnues, që të kenë aftësi të mbajn programe trajnuese në 
përputhshmëri me qasjen e metodologjis së duhur.   
 
Programe Edukative  
IGJK-ja në bashkëpunim me Ministrin e Drejtësis në Thueringia/Gjermani do të 
organizojn dy programe educative të ndryshme, me 31, tetor, deri me 20 Nëntor, 2004. 
një Program edukativ do të ju mundësohet tre Prokurorëve të Kosovës dhe do të 
mbahet në Prokurorin e Erfurtit/Gjermani. Kurse programi tjetër ju adresohet tre 
Gjyqtarëve të Kosovës të cilët gjatë këtij udhëtimi do të përcjellin aktivitetet e Gjykatës 
Komunale në  Gera. 
 
 

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE 
 
Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK), është themeluar nga OSCE Missioni në 
Kosovë, Departamenti i të Drejtave të Njeriut dhe Sundimit të Ligjit në Shkurt 
2000, me qëllim të përmirësimit të edukimit ligjor të gjyqtarëve dhe prokurorëve 
së bashku me theksimin e parimeve demokratike dhe zbatimit të sundimit të ligjit 
në Kosovë. 
 
Shpalljet e lira të punës janë në dispozicion në Zyrën e Institutit Gjyqësor të Kosovës 
(IGJK): 
 
Afati për paraqitje:  28 Shtator 2004 – 28 tetor 2004 
Fillimi i kontratës:  Sa me pare që eshte e mundur 

Fundi i kontratës: Me përmbushjen e suksesshme të një periudhe provuese fillestare tre (3) mujore, mund të ofrohet 

një kontratë e fiksuar deri në tri (3) vite. 
 
**VËREJTJE: Nivelet e pagesave të theksuara më poshtë janë çështje për t’u konfirmuar duke 
marrë parasyshë kualifikimet e kandidatëve të selektuar ** 
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Bashkë-Drejtor Vendor: - Paga mujore/ 630 EURO                             (VN: KJI04/01) 
 

Detyrat: 

Nën mbikëqyrjen e përgjithshme të Drejtorit të Departamentit për të Drejtat e Njeriut 
dhe sundimit të ligjit të OMIK-ut, Bashkë-Drejtori Vendor i IGJK-së: 

1. Përfaqëson dhe drejton aktivitetet e IGJK-së në nivel ekzekutiv; 
2. Udhëheq dhe drejton përafërsisht 24 persona të stafit lokal dhe ndërkombëtar në 

baza ditore; 
3. Mbikëqyr dhe bën menaxhimin financiar dhe planifikimin e buxhetit; 
4. Ofron udhëzime strategjike dhe drejtuese lidhur me planet themelore dhe 

organizative. 
 
Kualifikimet e duhura: 
 

 Diploma Fakultetit juridik;  

 Minimum 10 vjet përvoje të punës, e preferueshme në udhëheqje të ndonjë instituti 
të mësimdhënjes/trajnimit; 

 Përvojë si gjyqëtar apo prokuror është më se e preferueshme; 

 Përvojë në ngritjen e fondeve me donatorët ndërkombëtar është më se e 
preferueshme;  

 Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe, angleze, dhe serbe në të shkruar dhe në 
të folur;  

 Njohuri mbi situatën politike regjionale; 

 Aftësi pune me kompjuter në MS Word;  

 Përvojë dhe aftësi të menaxhimit të ndonjë institucioni kompleks dhe puna nën 
presion dhe me afate kohore; 

 Aftësi dhe gadishmëri për të punuar në ambient multietnik dhe jopolitik.  
 

 

Koordinues Vendor i Programit: - 546 EURO/muaj (VN:KJI04/02) 
 
Detyrat: 

1. Vlerëson dhe identifikon nevojat e stërvitjes të të gjithë gjyqëtarëve dhe prokurorëve 
që punojnë në Kosovë; 

2. Koordinon dhe zhvillon programin e stërvitjes; 
3. Projekton, koordinon dhe implementon objektivat afatshkurta, afatmesme dhe 

afatgjata të programit të stërvitjes dhe të zhvillimit të IGJK-së; 
4. Raporton mbi aktivitetet dhe rezultatet; 
5. Asiston Koordinuesin ndërkombëtar të programit në pregatitjen e propozimeve të 

buxhetit për aktivitetet stërvitëse dhe udhëheqjen e Institutit; 
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6. Siguron mbikëqyrje dhe udhëzon Zyrtarin Senior Administrativ dhe Asistentët e 
Gjuhës; 

7. Mban lidhjen në mes organizateve të përfshira në sistemin gjyqësor të Kosovës; 
dhe  

8. Zbaton detyra të lidhura me këto sipas nevojës. 
 
 

Kualifikimet e kërkuara: 
 

 Diplomë universitare nga drejtësia; 

 Përvojë e gjërë profesionale ligjore (si pervojë të gjyqëtarit apo prokurorit); 

 Shkathtësi të demonstruara të planifikimit dhe organizimit; 

 Shkathtësi të forta ndërpersonale dhe analitike; 

 Njohje të gjërë të sistemit ligjor në Kosovë; 

 Njohje e mirë e gjuhës angleze, gojore dhe e shkruar; 

 Aftësi për të punuar në nivel profesional në gjuhën shqipe dhe/apo serbe; 

 Fleksibilitet dhe aftësi për të punuar nën presion dhe brenda kornizave të kufizuara 
kohore; 

 Aftësi për të operuar me aplikacione Windows; 

 Përvoja në menaxhim është shumë e preferuar; 
 

Asistent gjuhësor – 195 EURO/muaj  (VN:KJI04/03) 
 
Detyrat: 

Asistentët gjuhësorë do të përkthejnë tekste dhe dokumente ligjore, nga gjuha shqipe 
në gjuhën serbe dhe anasjelltas, do të sigurojë përkthim gjatë takimeve, konferencave, 
seminareve, diksusioneve në tryezë të rrumbullakët, do të draftoj korrespondencën, 
dhe do të pregatis përmbledhje të dokumenteve të rëndësishme. 

Kualifikimet e kërkuara: 
 

 Mbarimi i shkollimit të mesëm, Universiteti i preferueshëm, ose kurse të çertifikuara 
për përkthim/ interpretim. 

 Njohuri e shkëlqyer e gjuhës shqipe dhe serbishte në të folur dhe të shkruar, gjuha 
angleze e preferuar; 

 Përvojë relevante në të njejtin profesion ; 

 Aftësia për të punuar me aplikacione Windows, duke përfshirë tekst-procesimin dhe 
e-mail. 

 Preferohen minimum 2 vite të pëvojës relevante. 

 

 

 



 

OSCE Building ID no 47, 99 Ramiz Sadiku Street 
      Tel: +(381-38) 248-688   

Fax: +(381-38) 248-688/205  

  
                              
Buletini IGJK Tetor 2004. 

Vozites/ Shtepijak – 136 EURO/muaj  (VN:KJI04/04) 
 
Detyrat: 
 
Drejton automjetin në përputhshmëri me nevojat e IGJK-së, identifikon kohën për 
servisimin teknik të automjetit dhe informon mbikqyrësin, detyrat ditore: dëfton 
kilometrat e kaluara në flet udhëtim, rimbush me karburante, riparon problemet 
eventuale (shpuarja e gomës, mungesa e ujit, indikatët sinjalizues, etj)  
Ndihmon në mirmbajtjen e ndërtesës, ngarkon dhe shkarkon të mira materiale te 
destinuara për IGJK-në.  
Dhe punë tjera të caktuara nga drejtori. 
 
Kualifikimet e kërkuara: 
 

 Mbarimi i shkollimit të mesëm.  

 Patent shoferin, kategorija “B” 

 Përvojë profesionale në të njejtin post, dy vite e preferuar; 

 Të jetë flexibil dhe të ketë aftësi pune në presion. 

 
*Për më shumë informata mbi detyrat dhe kualifikimet për secilin post, një përshkrim i 
plotë i posteve është në dispozicion pran IGJK-së* 

 Formularët për aplikim janë në dispozicion në zyre të IGJK-së 

 Aplikacioni ose CV-të mund të dorëzohet në zyre të IGJK-së ose nëpëmjet e-mail 
     adresës arben.zajmi@kjijudicial.org 

 Afati i fundit për aplikim është 30 tetor2004 
 

 


