
OBJEKTIVAT E PROJEKTIT
Objek�vi i përgjithshëm i kë�j projek� është që të 
forcojë Sundimin e Ligjit në Kosovë.

Janë katër objek�va specifike të projek�t:
• Të forcojë Programin e Ins�tu�t Gjyqësor të 

Kosovës (IGJK) për Kërkime dhe Publikime
• Të përmirësojë trajnimin e IGJK-së për menaxhimin 

e gjykatave
• Të rrisë dukshëm a�ësitë menaxhuese të gjyqtarëve 

dhe prokurorëve të ardhshëm dhe stafit 
jogjyqësor, me përvojën prak�ke në ins�tucionet 

gjyqësore të BE-së
• Të mbështesë procesin legjisla�v në lidhje me 

reformën e arsimimit ligjor, duke përfshirë 
harmonizimin e legjislacionit dhe zhvillimin e 
mëtejshëm të IGJK-së.

QËLLIMI I PROJEKTIT DHE REZULTATET E 
PRITURA
Qëllimi i projek�t është të forcojë më tej Reformën e 
Arsimimit Ligjor në Kosovë.

Fokusi i projek�t është të zhvillojë më tej kapacite�n e 
IGJK-së për të luajtur rolin e saj të rëndësishëm në 
ofrimin e trajnimit profesional për gjyqtarët dhe 
prokurorët e ardhshëm dhe ata aktual, si dhe për 
profesionistët tjerë brenda gjyqësorit. 

Rezultatet e pritshme janë si më poshtë, që tregojnë 
objek�va tashmë të arritura:

Rezulta� 1: IGJK është përforcuar me një Program 
funksional dhe ak�v për Kërkime dhe Publikime 
që mundëson qasje në materialet ligjore

• Sistemi so�uerik për menaxhimin e bibliotekës 
është plotësisht funksional dhe i arritshëm nga 
Intrane� i IGJK-së dhe Interne� 
(h�p://libra.igjk.rks-gov.net/)

•  Sistemi so�uerik për e-bibliotekën është 
funksional, i arritshëm nga Intrane� i IGJK-së dhe 
Interne� (h�p://jus.igjk.rks-gov.net/) 

•  Pla�orma e e-mësimit ILIAS është futur në 
përodrim me nëntë module të zhvilluara të e-
mësimit

•  Librat, abonimet në databazat ligjore, mobiljet dhe 
IT pajisjet janë siguruar për IGJK-në

• Strategjia dhe planet për menaxhimin e burimeve 
ligjore dhe rritjen e koleksionit të bibliotekës janë 
miratuar

Rezulta� 2: Trajnimi i IGJK-së për menaxhimin e 
gjykatave është pëmirësuar

• Trajnimi për Vlerësimin e Nevojave i organizuar në 
vi�n 2014

• Modulet për menaxhimin e gjykatave janë zhvilluar 
dhe integruar në programin e IGJK-së për Trajnimin 
Fillestar dhe të Vazhdueshëm për gjyqtarët dhe 
prokrurorët aktual dhe të ardhshëm

• Pilot trajnimi për menaxhimin e gjykatave është 
organizuar dhe materialet e trajnimit janë 
elaboruar

• Kurrikula Gjithëpërfshirëse e Trajnimit për Trajnimin 
mbi Administrimin e Gjykatave është elaboruar

• Pilot Kurset Hyrëse për anëtarë të sapoemëruar të 
administratës që punojnë në gjykata dhe prokurori 
të organizuara në vi�n 2015

• Pilot trajnimi i stafit administra�v i organizuar në 
vi�n 2015 dhe materialet e trajnimit të elaboruara

• Mekanizmi për Kontrollin e Cilësisë është futur në 
përdorim.

Rezulta� 3: A�ësitë menaxhuese të 
gjyqtarëve, prokurorëve të ardhshëm dhe 
stafit jo-gjyqësor janë rritur dukshëm me 
përvojën prak�ke në ins�tucionet gjyqësore të 
BE-së

• Programet e Prak�kës për gjyqtarët dhe 
prokurorët e ardhshëm dhe stafin administra�v 
janë futur në përdorim

• Koncept Dokumen� dhe Udhëzimet për 
Organizimin, Përzgjedhjen dhe Pjesëmarrjen në 
Programet e Prak�kës dhe Shkëmbimit Jashtë 
Vendit janë elaboruar në vi�n 2014

• Rregullorja e IGJK-së për Përzgjedhjen e 
Pjesëmarrësve në Programet e Prak�kës dhe 
Shkëmbimit Jashtë Vendit e miratuar në Mars të 
vi�t 2015

• Vizitat studimore në Gjermani, Holandë, Francë 
dhe Luksemburg për të gjithë 28 kandidatët 
gjyqësorë që marrin pjesë në Programin e 
tanishëm të IGJK-së të Trajnimit Fillestar të 
organizuara në Shtator të vi�t 2014

• Prak�kat në Bullgari, Kroaci, Gjermani, Holandë 
dhe Portugali do të organizohen në periudhën 
Maj – Shtator të vi�t 2015 me pjesëmarrjen e 
rreth 60 gjyqtarëve, prokurorëve, dhe anëtarëve 
të administratës

• Memorandumet e Mirëkup�mit në mes të IGJK-
së dhe ins�tucioneve trajnuese gjyqësore të BE-
së do të nënshkruhen me ndihmën e projek�t

• Aplikacioni i IGJK-së në Rrje�n Gjyqësor Evropian 
të Trajnimit (EJTN) për marrjen e statusit të 
vëzhguesit është dorëzuar me ndihmën e 
projek�t. Vendimi do të merret në Qershor të 
vi�t 2015
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Akterët kryesorë janë:
• KGJK-ja
• KPK-ja
• Gjykatat
• Zyrat e Prokurorisë së Shte�t
• Ministria e Drejtësisë
• EULEX-i
• Donatorët Ndërkombëtarë/Organizatat 
Ndërkombëtare

Projek� i financuar nga BE-ja "Mbështetje e 
Mëtejme për Reformën e Arsimimit Ligjor në 
Kosovë" implementohet nga një konsorcium i 
kryesuar nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim 
Ligjor Ndërkombëtar (IRZ), në bashkëpunim me 
Shoqërinë Gjermane për Bashkëpunim 
Ndërkombëtar (GIZ) dhe Akademinë Ligjore 
Evropiane (ERA)

Ekipi i projek�t:
Ms Katya Dormisheva – Udhëheqëse e Ekipit
Ms Ligita Gjortlere – Eksperte Kryesore për 
Menaxhimin e Resurseve Ligjore
Ms Erleta Halili – Menaxhere e Zyrës

Projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar 
nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë

Projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar 
nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
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Kontaktet e Projek�t:
c/o Ins�tu� Gjyqësor i Kosovës

Rruga “Muharem Fejza”, Prish�në 
Tel: +381 (38)200 18 664

Email: katya.dormisheva@irz-kjisupport.com

Rezulta� 4: Mbështetja e procesit legjisla�v në 
lidhje me reformën e arsimimit ligjor, duke 
përfshirë harmonizimin e legjislacionit dhe 
zhvillimin e mëtejshëm të IGJK-së

• Punëtoria "Procesi i Rekru�mit, Emërimit dhe 
Trajnimit Fillestar të Gjyqtarëve dhe 
Prokurorëve", e organizuar në Mars të vi�t 2014

• Rekomandime dhe komente në lidhje me 
Projekt-ligjin për Gjykatat, Ligjin për Këshillin 
Gjyqësor të Kosovës, Ligji për Prokurorinë e 
Shte�t, Ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës 
(dorëzuar në vi�n 2014 dhe 2015) dhe 
Projektligjin për Akademinë e Drejtësisë 
(dorëzuar në vi�n 2014)

• Rapor� Krahasues mbi Rekru�min dhe Trajnimin 
Fillestar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve i 
elaboruar në Mars të vi�t 2015

KOHËZGJATJA E PROJEKTIT
9 Shtator 2013 – 9 Shtator 2015

PËRFITUESIT E PROJEKTIT
Përfituesi kryesor i projek�t është IGJK-ja

Përfituesit indirekt janë:
• Gjyqtarët dhe prokurorët e ardhshëm
• Gjyqtarët dhe prokurorët e tanishëm
• Të gjitha gjykatat dhe prokuroritë e shte�t
• Anëtarët e administratës gjyqësore (duke 

përfshirë stafin e Zyrave të Prokurorisë së Shte�t 
(ZPSh)

• Të gjitha ins�tucionet relevante të gjyqësorit – 
Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) dhe Këshilli 
Prokurorial i Kosovës (KPK)
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