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I. HYrjE 
Ne ndihemi krenar dhe të nderuar të raportojmë se viti 2009, ishte edhe një vit gjatë të cilit In-
stitutit Gjyqësor i Kosovës (në tekstin e mëtejmë IGJK) dëshmoi se është Institucion prijës në Ar-
simimin Ligjor. Ky raport vjetor pasqyron trajnimet dhe të arriturat tjera të rëndësishme të IGJK-
së gjatë vitit 2009. Të gjitha aktivitetet e IGJK-së u përqendruan në ndërtimin e kapaciteteve të 
sistemit gjyqësor të Kosovës dhe u bazuan në dispozitat e ligjit mbi themelimin e IGJK-së, aktet 
nënligjore, planin strategjik tre vjeçar dhe prioritetet e përcaktuara me programet vjetore të 
punës. 

Programet për arsimim ligjor të IGJK-së në vitin 2009, ishin të përqendruara në ngritjen e kapa-
citeteve të sistemit gjyqësor përmes trajnimit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe profesionistëve 
të tjerë ligjor. Përveç kësaj IGJK u përqendrua edhe në përgatitjen profesionale të kandidatëve 
për gjyqtarë dhe prokurorë të ardhshëm në Kosovë. Programi trajnues për gjyqtarët në detyrë 
u realizua përmes Programit të Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor (PVAL). Një numër i trajnimeve 
të specializuara në kuadër të PVAL, IGJK i ka realizuar  në bashkëpunim me shumë partner 
ndërkombëtarë.

Gjenerata e parë e kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë (2008-2009), ishte përgatitur në 
kuadër të Programit Fillestar për Arsimim Ligjor (PFAL). IGJK është e nderuar të raportojë se të 
gjitha aktivitetet e kërkuara lidhur me trajnimin e gjeneratës së parë të kandidatëve për gjy-
qtarë dhe prokurorë, në vitin 2009, janë përfunduar me sukses. Këta kandidatë kanë përfundu-
ar fazën e tretë të PFAL në vitin 2009, ndërsa ceremonia solemne e cila shënonte përfundimin 
e programit dhe diplomimin e tyre është mbajt më 14 dhjetor 2009.   Diplomimi i gjeneratës së 
parë të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë të ardhshëm paraqet një të arritur të madhe në 
historinë e IGJK-së dhe një vlerë të lartë për zhvillimin e sistemit gjyqësor të Kosovës.   

Puna e IGJK-së në vitin 2009 u përqendrua gjithashtu edhe në gjeneratën e dytë të kandidatëve 
për gjyqtarë dhe prokurorë (2009-2010). Nё kёtё drejtim, IGJK-ja hartoi Rregullat dhe Udhëzi-
met për Organizimin dhe Strukturën e Provimit Përgatitor/Hyrës. IGJK, gjithashtu në bashkë-
punim me Komisionin e Pavarur Gjyqësor dhe Prokurorial, organizoj dhe administroj Provimin 
Përgatitor/Hyrës për Gjeneratën e Dytë të Kandidatëve për Gjyqtarë dhe Prokurorë. 

Gjatë vitit 2009, IGJK-ja ka realizuar publikime të ndryshme. Kjo punë shërben si një burim i 
çmueshëm për anëtarët e sistemit gjyqësor e prokurorial. Në këtë drejtim, IGJK ka hartuar dhe 
publikuar 10 buletine, disa broshura dhe një Udhëzues mbi Zbatimin e Masave të Diversitetit 
për të Mitur. Gjithashtu është publikuar numri i parë i revistës shkencore juridike e quajtur “ 
JUSTICA” e cila ishte hartuar nga kandidatët e gjeneratës së parë të PFAL. Ndërsa janë përgati-
tur rreth 150 punime të trajnuesve të cilat përfshinë tema të ndryshme dhe gjithëpërfshirëse. 
Shumica e këtyre publikimeve ishte përkthyer në gjuhë të ndryshme me qëllim të shërbimit të 
një audience të shumëllojshme të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës. 

Ky raport, gjithashtu thekson aktivitetet të cilat IGJK i ka realizuar gjatë vitit 2009 me partnerët 
e tij ndërkombëtarë. Këta partnerë punuan së bashku me IGJK-në në ofrimin e programeve 
trajnuese në mbështetje të sistemit gjyqësor e prokurorial të Kosovës. Këto programe kanë 
pasur ndikim pozitiv për të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët në detyrë si dhe tek kandidatët për 
gjyqtarë dhe prokurorë të ardhshëm. 

Përveç këtyre aktiviteteve që u përmenden më lartë, në vazhdim po paraqesim një pasqyrë të 
detajuar për të gjitha aktivitetet e realizuara me sukses nga IGJK në vitin 2009.
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II. LIGjI mbI FUNKSIONEt E IGjK-së

Më Ligjin nr. 02/L-25 IGJK përcaktohet, institucioni kryesor i trajnimit gjyqësor në vend me 
përgjegjësi ofrimin e trajnimeve për gjyqtarët, prokurorët dhe profesionistët tjerë në kuadër 
të sistemit gjyqësor të Kosovës. IGJK gjithashtu është përgjegjës edhe për përgatitjen profesio-
nale të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë të ardhshëm. 
 
Si pjesë të mandatit të tij, IGJK zhvillon edhe plane aftësimi afatshkurtra, afatmesme dhe afatg-
jata për një gjyqësi efikase, efektive, të paanshme si dhe kryen veprimtari të tjera profesionale 
për zhvillimin e gjyqësisë së Kosovës. Të gjitha aktivitetet e tij IGJK i kryen në pajtim më ligjin, ak-
tet nënligjore, udhëzimet administrative, planin strategjik dhe me standardet ndërkombëtare.

III. OrGaNEt DrEjtUESE të IGjK-së

Bazuar në Ligj dhe Statut, organi më i lartë drejtues i IGJK-së është, Këshilli Drejtues. Këshilli 
Drejtues përbëhet prej 13 anëtarëve, 9 prej të cilëve emërohen nga Kuvendi i Republikës së 
Kosovës pas propozimit nga institucionet përkatëse, dy janë anëtarë mandatorë, ndërsa 2 të 
tjerë janë ndërkombëtarë.1 

Këshilli Drejtues i IGJK-së gjatë vitit 2009 ka mbajtur 1 takim të rregullt sepse në gjysmën e parë 
të vitit 2009, disa prej anëtarëve të tij u kishte skaduar mandati dhe kishte mungesë të kuoru-
mit për të marr vendime. Në takimin e mbajtur, këshilli drejtues kishte diskutuar çështje me 
rëndësi për zhvillimin dhe të ardhmen e IGJK-së si dhe kishte miratuar Raportin Vjetor të Punës 
së IGJK-së për vitin 2008.   Edhe në kohën e hartimit të këtij raporti ende ekziston mungesa e 
disa anëtarëve të këshillit drejtues.

Një organ specifik i IGJK-së është edhe Këshilli Programor i cili është organ ndihmës i Këshillit 
Drejtues dhe ka funksione këshilluese.2 Gjatë vitit 2009 Këshilli Programor ka mbajtur 6 takime 
në të cilat ka diskutuar dhe vendosur për shumë çështje me rëndësi rreth funksionimit të pro-
grameve të IGJK-së, si:

•	 Rregullat për Angazhimin e Trajnuesve;
•	 Programet Trajnuese për 2009;
•	 Programin dhe Modulet Trajnuese për Fazën e Dytë të PFAL;
•	 Realizimin e Programeve Trajnuese të Propozuara nga Donatorët;
•	 Strukturën e Provimit Përgatitor për vitin 2009;
•	 Rregullat dhe Udhëzimet për Organizimin e Provimit Përgatitor; dhe
•	 Shqyrtimin e Ankesave të Kandidatëve Lidhur me Administrimin e Provimit Përgatitor. 

   

1 Neni 3 i Ligjit për Themelimin e IGJK-së
2 Për më tepër shiko Statutin e IGJK-së në www.kjijudicial.org
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IV. StrUKtUra OrGaNIZatIVE E IGjK-së 

Veprimtaria e IGJK-së, zhvillohet e bazuar në Departamentin e Programeve dhe në Depar-
tamentin e Administratës dhe Financave. Departamenti i Programeve përfshinë pozitat dhe 
njësitë të cilat udhëhiqen nga Koordinatori i Programit dhe është përgjegjës për:

	Identifikimi dhe zhvillimi i metodave për vlerësimin e nevojave trajnuese dhe met-
odologjisë së organizimit të trajnimeve në kuadër të programeve të ndryshme tra-
jnuese, 

	Përgatitja e politikave dhe strategjive trajnuese lidhur me nevojat për trajnime,
	Organizimi i trajnimeve për gjyqtarët dhe prokurorët aktual, 
	Organizimi dhe Vlerësimi i Provimit Përgatitor/Hyrës,
	Organizimi i trajnimeve për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë,
	Organizimi i trajnimeve për avancim të gjyqtarëve dhe prokurorëve,
	Organizimi i trajnimeve për gjyqtarët porotë dhe profesionistë të tjerë në gjyqësi,
	Organizimi i trajnimeve për trajnues,
	Raportimi dhe mbajtja e evidencës së të dhënave për realizim të aktiviteteve të 

ndryshme trajnuese, etj.

Departamenti i Administratës dhe Financave përfshinë sektorë të cilët janë përgjegjëse për 
sigurimin e shërbimeve administrative dhe financiare të IGJK-së në funksion të realizimit të 
objektivave programore dhe udhëhiqet nga Drejtori Administrativ Financiar.
Të gjithë të punësuarit (21) në IGJK janë shërbyes civil dhe i nënshtrohen rregullave për  shër-
byesit civil. 

Fig. 1: Stafi i IGJK-së 
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Fig. 2: Organigrami i IGJK-së

V.  PrOGramEt trajNUESE të IGjK-së 

Programet kryesore trajnuese të IGJK-së janë: 

•	 Programi i Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor;
•	 Programi Fillestar për Arsimim Ligjor në kuadër të cilit hyn edhe Provimi Përgatitor/Hy-

rës për gjyqtarë dhe prokurorë;
•	 Programi i Trajnimit për Avancim, Trajnimit të Gjyqtarëve Porotë dhe Profesionistëve në 

Gjyqësi;
•	 Programi për Hulumtime dhe Publikime.

Programet trajnuese të realizuara gjatë vitit 2009, janë prezantuar si më poshtë:   

V.1. PrOGramI I VaZHDUESHëm Për arSImIm LIGjOr (PVaL)

Që nga themelimi i tij, IGJK ka organizuar aktivitete të shumta në kuadër të PVAL duke ofruar 
mundësi të ndryshme për ngritjen profesionale të gjyqtarëve, prokurorëve, gjyqtarëve porotë, 
dhe profesionistëve të tjerë që shërbejnë në gjykata dhe prokurori. Në trajnimet e organizuara 
në kuadër të PVAL, gjatë vitit 2009, janë përfshirë: 
 

•	 E Drejta Penale, 
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•	 E Drejta Civile, 
•	 Drejtësia për të Mitur, 
•	 Kundërvajtja,
•	 E Drejta Administrative, 
•	 E Drejta Kushtetuese,
•	 Fushëveprimi i Gjyqtarëve Porotë, 
•	 Etika dhe Sjellja Profesionale e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, 
•	 E Drejta e BE-së “Acquis Communitaire” dhe Konventa Evropiane për të Drejtat dhe Liritë 

Themelore të Njeriut, 
•	 Trajnimi i Trajnuesve të IGJK-së dhe Trajnimi i Profesionistëve në Gjyqësi dhe Prokurori.

Metodologjia e trajnimeve në PVAL është realizuar përmes formave të ndryshme si: seminare, 
tryeza të diskutimeve, tryeza pune, simulime të gjykimeve, trajnime regjionale dhe punimi i 
udhëzuesve për zbatim të ligjeve të ndryshme.
Është me rëndësi të theksohet se një numër i aktiviteteve trajnuese të PVAL janë realizuar në 
mbështetje nga partnerë ndërkombëtarë të cilët kanë ndihmuar zhvillimin e disa programeve 
trajnuese. IGJK ka bashkëpunuar ngushtë me partnerët e tij ndërkombëtarë dhe së bashku 
kanë punuar në ngritjen profesionale të gjyqtarëve, prokurorëve dhe profesionistëve tjerë të 
Kosovës. Disa nga trajnimet e PVAL kanë shërbyer për të përfshirë edhe përfitues tjerë si avokat, 
zyrtarë policorë, zyrtarë nga shërbimi doganor, zyrtarë të shërbimit sprovues dhe zyrtar të qen-
drave për punë sociale. Gjithashtu IGJK me partnerët e tij kanë punuar në ofrimin e trajnimeve 
për trajnues me qëllim të realizimit të trajnimeve sa më praktike dhe efektive.
 
aktivitetet trajnuese të PVaL

Në kuadër të PVAL, në vitin 2009, janë realizuar 101 aktivitete trajnuese. Nga ky numër i aktiv-
iteteve, nën organizimin dhe financimin e vet IGJK-së janë organizuar gjashtëdhjetë e një (61) 
aktivitete trajnuese, ndërsa në bashkëpunim dhe mbështetje financiare nga donatorët janë re-
alizuar dyzet (40) aktivitete trajnuese. Gjatë vitit 2009, në kuadër të Programit të Vazhdueshëm 
për Arsimim Ligjor, IGJK së bashku me partnerët e tij ka organizuar:

•	 37 sesione trajnimi në Lëmin Penale, përfshirë edhe Drejtësinë për të Mitur;
•	 32 sesione trajnimi në Lëmin Civile, Administrative e Kushtetuese;
•	 5 sesione trajnimi në Lëmin Kundërvajtëse;
•	 4 sesione trajnimi për Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut; 
•	 3 sesione trajnimi për Gjyqtarët Porotë;
•	 3 sesione trajnimi për trajnues të IGJK-së; 
•	 5 sesione trajnimi për Kodin e Etikës dhe Sjelljes Profesionale;
•	 4 sesione trajnimi për të Drejtën e BE-së;
•	 3 sesione trajnimi për Zhvillimin e Shkathtësive Gjyqësore;
•	 2 sesione trajnimi për Bashkëpunëtorët Profesional në Gjykata dhe Prokurori;
•	 2 sesione trajnimi për stafin e IGJK-së;
•	 1 sesion trajnimi për Barazi Gjinore dhe Integrim të Minoriteteve.
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Fig.3: Trajnim me donator ndërkombëtar 
  

Të dhënat mbi numrin e përgjithshëm të aktiviteteve trajnuese të realizuar gjatë vitit 2009-të, 
në bashkëpunim me donatorë pasqyrohen në grafikonin vijues:

 

Fig.4: Trajnimet e realizuara sipas fushave nga IGJK dhe Donatorët – 2009

trajnimet e realizuara sipas fushave nga IGjK dhe Donatorët-2009
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e bE-së
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Trajnime e realizuara me financim nga buxheti i IGJK-së pasqyrohen në grafikonin vijues:   

Fig. 5. Trajnimet e realizuara nga IGJK sipas fushave në vitin 2009

IGJK-ja ka zhvilluar një bashkëpunim të theksuar me një numër të shumtë të donatorëve 
ndërkombëtarë të cilët mbështesin sundimin e ligjit në Kosovë dhe me mbështetjen e tyre 
gjatë vitit 2009 ka organizuar disa trajnime të pasqyruara në figurën 5.

Fig. 6. Trajnimet e realizuara me donatorë

Metodologjia e punës të cilën IGJK e ka realizuar me trajnuesit e vet, për secilën nga 101 trajni-
met e mbajtura në vitin 2009, varej nga natyra e trajnimeve.  Të dhënat tregojnë se kohëzgjatja 
e sesioneve trajnuese përbëhej nga sesionet një ditore (73), dy ditore (21) dhe tre ditore (7). 
Këto forma pasqyrohen në grafikonin e paraqitur nën nr. 6).
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Fig. 7. Kohëzgjatja e trajnimeve

Pjesëmarrja në trajnime të PVaL

Përkundër faktit se pjesëmarrja në trajnimet e PVAL ende është e karakterit fakultativ, intere-
simi dhe vijueshmëria e trajnimeve të organizuara nga IGJK-ja është e nivelit të lartë. 

Fig. 8: Trajnuesit e PVAL-së dhe IGJK-ja, duke punuar së bashku

Kjo dëshmohet me faktin se numri i përgjithshëm i vijuesve të PVAL, gjatë vitit 2009 ishte 2696. 
Gjeni në vijim numrin e pjesëmarrësve sipas kategorive:

trajnim 
1 ditor

73

21

7

trajnim 
2 ditor

trajnim 
3 ditor

trajnimet e realizuara në bazë të kohëzgjatjes ditore 2009
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•	 gjyqtarë 1446;
•	 prokurorë 512;
•	 pjesëmarrës të tjerë (avokatë, staf administrativ i gjykatave dhe prokurorive, zyrtarë pol-

icorë, zyrtarë nga shërbimi sprovues dhe qendrat për punë sociale), 738.    

                                

Fig. 9. Pjesëmarrja në trajnime gjatë vitit 2009

Pjesëmarrja sipas Përkatësisë Etnike dhe Gjinore    

Pjesëmarrje gjinore

Në kuadër të PVAL, gjatë vitit 2009, nga numri i përgjithshëm, 824 pjesëmarrës ishin të gjinisë 
femërore, ndërsa numri prej 1872 pjesëmarrësish i takon gjinisë mashkullore. 

Fig.10: Pjesëmarrja gjinore në trajnime   
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Pjesëmarrja etnike 

Ndërsa sipas përkatësisë etnike ishte kjo gjendje: 2599 pjesëmarrës ishin shqiptarë, ndërsa 97 
pjesëmarrës ishin nga radhët e minoriteve që jetojnë në Kosovë.

Fig.11: Pjesëmarrja etnike në trajnime

Pjesëmarrja dhe numri i trajnimeve në baza mujore në kuadër të PVaL   

Përmes dy grafikoneve të mëposhtme (fig. nr. 10 dhe 11), në mënyrë të detajuar po pasqyro-
jmë numrin e trajnimeve të realizuara brenda periudhave mujore dhe numrin e pjesëmarrësve 
gjatë secilit muaj

   

Fig.12.  Numri i trajnimeve të realizuara në baza mujore gjatë vitit 2009

 

 

 
 

Pjesëmarrësit sipas përkatësisë etnike në vitin 2009

minoritete 97

Shqiptarë
2599

Numri i trajnimeve të realizuara në baza mujore-2009

ja
na

r

Sh
ku

rt

m
ar

s

Pr
ill

m
aj

Q
er

sh
or

Ko
rr

ik

G
us

ht

Sh
ta

to
r

te
to

r

N
ën

to
r

D
hj

et
or



11Instituti Gjyqësor i Kosovës
Raporti v jetor 2 009                                                                                                                            

Fig.13: Numri i pjesëmarrësve në baza mujore gjatë vitit 2009

 
trajnimet e PVaL sipas Lëmive dhe temave   

trajnimet nga Lëmia Penale 

Gjatë vitit 2009, IGJK në bashkëpunim me partnerët e tij ka realizuar 37 trajnime nga lëmia pe-
nale duke përfshirë një spektër të gjerë të temave të cilat ishin paraparë me Programin Vjetor 
të Trajnimeve. Në kuadër të këtyre trajnimeve janë trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me Kodin 
Penal të Kosovës, Kodin e Procedurës Penale, Ligjin Penal për të Mitur, Ligjin për Ekzekutimin 
e Sanksioneve Penale, Çështjet e Krimit Financiar dhe Korrupsionit, Trafikimit me Njerëz dhe 
Çështjet e Kundër Diskriminimit.

               
	Kodi Penal i Kosovës (KPK): Në kuadër të PVAL, trajnimet për Kodin Penal të Kosovës 

zinin një pjesë me rëndësi të veçantë. Në këtë kuadër u realizuan trajnime lidhur me 
temat si; bashkëkryerja, bashkimi kriminal, shtytja dhe ndihma për kryerjen e veprës 
penale, parashkrimi i ndjekjes penale dhe ekzekutimit të dënimeve, dënimet plotësuese 
dhe masat e trajtimit të detyrueshëm.
Qëllimi i këtyre trajnimeve ishte ngritja e nivelit profesional të gjyqtarëve dhe proku-
rorëve për një kualifikim të drejtë të këtyre veprave penale si dhe sigurimin e zbatimit 
adekuat dhe unik të dispozitave të Kodit Penal të Kosovës lidhur me këto institute juri-
dike.  

	Kodi i Procedurës Penale i Kosovës (KPPK): Në pjesën e PVAL, lidhur me Kodin e Pro-
cedurës Penale të Kosovës janë përfshirë për trajtim kryesisht tema dhe çështje mjaft 
të diskutueshme nga praktika gjyqësore dhe ajo e prokurorisë. Trajtimi i këtyre temave 
kishte për qëllim sqarimin dhe kuptimin më të mirë të funksioneve të organeve kom-
petente në procedurë, aplikimin e masave për parandalimin e krimit, planifikimin dhe 
teknikat e hetimit në zbulimin e krimit dhe respektimin të drejtave të njeriut gjatë zhvil-
limit të procedurës në gjykata dhe prokurori.

Pjesëmarrës në trajnime në baza mujore - 2009
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	Ligji Penal për të mitur i Kosovës: Kjo pjesë e PVAL i është kushtuar kryesisht Masave 
dhe Dënimeve Alternative të përcaktuara në Ligjin Penal për të Mitur të Kosovës (Ma-
save të Diversitetit) si dhe çështjeve që kanë të bëjnë me procedurën penale për të 
mitur. 
Qëllimi i temave të trajtuara në këtë pjesë ishte ngritja e shkathtësive praktike të gjy-
qtarëve dhe prokurorëve të cilët punojnë rastet e kryerësve të mitur të veprave penale 
në mënyrë që t’i trajtojnë ato raste në përputhje me dispozitat e ligjit vendor, standardet 
ndërkombëtare të cilat garantojnë një trajtim adekuat të të miturit në procedurën pe-
nale dhe mirëqenien e tij. 

	Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale i Kosovës: Temat të cilat janë diskutuar 
gjatë trajnimeve lidhur me këtë ligj kryesisht janë  përqendruar në ekzekutimin e dënim-
it me burg, rastet e vendosjes lidhur me kërkesën për shtyrjen e fillimit të ekzekutimit 
dënimit me burg, ekzekutimin e  dënimit me burg për të mitur duke përfshirë qëllimet 
dhe efektet e ekzekutimit të vendimeve penale. Qëllimi i realizimit të këtyre trajnimeve 
ishte avancimi i profesionalizmit të të gjithë aktorëve të cilët janë të përfshirë në proce-
sin e ekzekutimit të sanksioneve penale, për t’i vënë në jetë vendimet gjyqësore penale.

Fig.14:Sanksionet Penale - Diskutimi në grup

trajnimet në Lëmin Civile, Kushtetuese, administrative dhe të Punës 

Në lëmin civile, kushtetuese, administrative dhe të punës, gjatë vitit 2009 janë realizuar 32 se-
sione trajnuese. Temat e trajtuara në kuadër të këtyre trajnimeve kishin të bëjnë me këto insti-
tute juridike: 
 

•	 Testamenti si bazë për trashëgim;
•	 Rregullimi i mezhdës;
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•	 Kontrata për ndërtimin;
•	 Shqyrtimi paraprak i padisë;
•	 Mënyrat e fitimit të pronësisë; 
•	 Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat Tjera të Përafërta; 
•	 Ligji për Konkurrencën;
•	 Dhuna në Familje; 
•	 E Drejta e Punës; 
•	 Roli dhe Fushëveprimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës; 
•	 Juridiksioni i Gjykatave në Çështjet Administrative dhe shumë çështje tjera.3 

E veçanta e programit trajnues në lëmin civile ishte organizimi i disa trajnimeve lidhur me im-
plementimin e ligjeve të reja si:

	Ligji i ri i Procedurës Kontestimore i Kosovës - Në sesionet trajnuese lidhur me këtë 
ligj janë trajtuar; parashtresat, përbërja e gjykatës, përgjigjja në padi, autorizimet e 
gjykatësit të vetëm në drejtimin e procedurës kontestimore në gjykatën e shkallës së 
parë, procedura lidhur me ankesën në gjykatën e shkallës së parë dhe të dytë, llojet e 
vendimeve gjyqësore, sigurimi i kërkesëpadisë, ndërprerja e procedurës, aktgjykimet, 
mjetet e rregullta juridike dhe propozimi për përsëritjen e procedurës.

	Ligji i ri i Procedurës Përmbarimore i Kosovës - Temat e trajtuara në trajnime lidhur 
me këtë ligj kishin të bënin me: zgjidhjet ligjore që përmban ky ligj për shitjen e pasurisë 
së paluajtshme, risitë lidhur me mjetet juridike, përmbarimin në pasurinë e paluajtshme, 
dokumentin e besueshëm, gjobat, përmbarimin mbi aksionet dhe pjesët në shoqërinë 
tregtare dhe përmbarimin e vendimeve nga lëmia e së drejtës familjare si dhe kundër 
përmbarimi në procedurën përmbarimore.

	Ligji i Procedurës jo-kontestimore i Kosovës - Në trajnimet për këtë ligj u trajtuan 
institutet si ai i administrimit dhe shfrytëzimit të sendeve të përbashkëta, ndarja e send-
eve dhe paluajtshmërive në bashkëpronësi, shqyrtimi i pasurisë trashëgimore, shpallja 
e zhdukjes ose e vdekjes së një personi dhe të provuarit e vdekjes si dhe caktimi i kom-
pensimit për tokën e eksproprijuar.

	Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore - Lidhur me këtë ligj janë organizuar 
trajnime për dallimet në mes të dispozitave të vjetra dhe atyre të reja si dhe qasja e gjy-
qtarëve në zbatimin praktik të dispozitave të këtij ligji të ri.

	roli dhe veprimtaria e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës - Ky sesion trajnimi kishte 
trajtuar efektet juridike të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese dhe procedurat për  
paraqitjen dhe shqyrtimin e kërkesave pranë kësaj gjykate. 

3 Shih aneksin 1 për të gjitha temat e trajtuara në mënyre konkrete në faqen...... si dhe informacionet në  
 web faqen www.kjijudicial.org
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Fig.15: Pjesëmarrësit gjatë trajnimit për Gjykatën Kushtetuese

trajnimet nga Lëmia e Kundërvajtjeve 

Për gjyqtarët e Gjykatave për Kundërvajtje janë realizuar 5 sesione trajnuese. Në këtë kuadër 
janë realizuar trajnime për Ligjin e ri për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor (LSKRR), me theks 
të veçantë për risitë e këtij ligji si ato për masat mbrojtëse dhe pikat negative për drejtuesit e 
automjeteve dhe trajtimin e kryerësve të mitur në fushën kundërvajtëse. Vlen të theksohet se 
menjëherë pas hyrjes në fuqi të Ligjit të ri për Rendin dhe Qetësinë Publike (LRQP) janë organi-
zuar trajnime rreth përmbajtjes së këtij ligji.  

trajnimet për Gjyqtarët Porotë

Një pjesë me rëndësi e PVAL për vitin 2009 ishte edhe organizimi i trajnimeve për aftësimin 
e gjyqtarëve porotë. Këto trajnime të nivelit bazik dhe të avancuar janë organizuar nëpër të 
gjitha regjionet e vendit (Prishtinë, Gjilan, Mitrovicë, Prizren dhe Pejë). 
Në kuadër të 3 (tre) sesioneve trajnuese sa ishin organizuar për këtë kategori të përfituesve,  
janë trajtuar çështje praktike lidhur me rolin e gjyqtarëve porotë gjatë zbatimit të Ligjit për 
Familjen, marrjen e vendimeve në procedurën penale për të rritur dhe të mitur, si dhe përf-
shirjen e gjyqtarëve porotë në disa aspekte të veçanta rreth marrëdhënies të tyre me publikun 
sipas Kodit të Etikës dhe Sjelljes Profesionale për Gjyqtarë Porotë.

trajnime Specifike të PVaL

Ndërtimi i Shkathtësive të Përfaqësimi gjatë Gjykimit 

IGJK në bashkëpunim me Departamentin e Drejtësisë të SHBA-ve, OPDAT dhe Institutin Kom-
bëtar të Avokimit gjatë Gjykimit (“NITA”) nga SHBA-të, ka mbajtur dy sesione trajnimi tre ditore, 
me temë “ Ndërtimi i Shkathtësive të Përfaqësimit gjatë Gjykimit ”. Këto trajnime ishte avancimi 
i njohurive lidhur me qëllimin, strukturën dhe teknikat e marrjes në pyetje të dëshmitarit duke 
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filluar nga fjala hyrëse, marrja në pyetje e drejtpërdrejt, e tërthortë, teknikat e kundërshtimit 
dhe rehabilitimit të dëshmitarit e deri te argumentimi përfundimtarë.
 

Kodi i Etikës dhe Sjelljes Profesionale 

Mbështetur nga USAID/NCSC në vitin 2009 janë mbajtur 5 (pesë) sesione trajnuese për Kodin 
e Etikës dhe Sjelljes Profesionale të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. Këto trajnime janë organizuar 
në nivel regjional (Prishtinë, Prizren, Gjilan dhe Pejë). 
Këto trajnime kishin në vëmendje ofrimin e njohurive për respektimin e vlerave etike me synim 
të përcaktimit të standardeve për një sjellje etike dhe të dinjitetshme të gjyqtarëve dhe proku-
rorëve. Gjatë këtyre trajnimeve janë demonstruar raste të ndryshme praktike, që lidhen me pa-
varësinë dhe paanshmërinë, kontaktet e gjyqtarëve dhe prokurorëve me media si gurëthemel i 
vendosjes së drejtë të një çështje të caktuar dhe ngritjen e besimit të publikut.

FIg.16: Diskutim - Kodi i Etikës dhe Sjelljes Profesionale

E Drejta e bE-së, acquis  Communitaire 

IGJK-ja, në bashkëpunim me Asamblenë e Gjyqtarëve të EULEX-it, kanë realizuar 4 sesione tra-
jnuese lidhur me të Drejtën e BE-së. Këto trajnime kryesisht janë përqendruar në shtjellimin 
e temave nga aspekti penal dhe civil si: çështjet që lidhen me nenin 6 të KEDNJ-së, të drejtën 
kontraktuese të BE-së, të drejtat e punësimit dhe çështjet sociale, ndihmën e ndërsjellë juridike 
në aspektin penal, legjislacioni për të drejtat e njeriut në lidhje me përgjimin, masat e fshehta 
dhe provokimi i agjentëve, shtyllat e BE-së “Passerelle” dhe parimet e drejtësisë për të miturit 
sipas të Drejtës së BE-së. 
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Konventa Evropiane për mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive themelore të Njeriut 
(KEDNj)    

Në vitin 2009 janë organizuar 4 sesione trajnimi lidhur me KEDNJ-në. Gjatë këtyre trajnimeve 
janë trajtuar temat si; e drejta për liri dhe siguri, e drejta për një proces të rregullt gjyqësor (ne-
nit 5 dhe 6), e drejta për jetë dhe ndalimi i torturës (neni 2 dhe 3)  si dhe e drejta për respektimin 
e jetës private dhe familjare (neni 8). 

Qëllimi i këtyre sesioneve trajnuese ishte ngritja profesionale e bartësve të funksioneve gjy-
qësore lidhur me zbatimin e KEDNJ-së e cila është njëri nga instrumentet ndërkombëtare e 
përcaktuar si kategori kushtetuese në Kosovë. Përmes këtyre trajnimeve janë bërë përpjekje 
për  harmonizimin e praktikës gjyqësore kosovare me atë të Gjykatës Evropiane për të Drejtat 
dhe Liritë e Njeriut.

Fig.17: Pjesëmarrësit në trajnimin e KEDNJ-së

trajnim për bashkëpunëtorët Profesional në Gjykata dhe Prokurori   

Në vitin 2009, IGJK në mbështetje të USAID/NCSC, ka organizuar dy sesione trajnuese dy di-
tore në të cilat është trajtuar roli i bashkëpunëtoreve profesional të gjykatave dhe prokurorive. 
Këto trajnim ishin të fokusuara në forcimin e rolit të bashkëpunëtoreve profesional në kryer-
jen e detyrave të përditshme në mënyrë sa më profesionale dhe përmes tyre sigurimin e një 
mbështetjeje më të madhe për gjyqtarët dhe prokurorët.
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trajnimet e PVaL (2000-2009) - aspektet Krahasuese

Që nga viti 2000 e deri me sot, IGJK-ja ka shënuar një rritje të dukshme të aktiviteteve trajnuese 
për gjyqtarë, prokurorë dhe profesionist tjerë gjyqësor. Të gjitha këto aktivitete kanë qenë pjesë 
e një strategjie programore të zhvilluar nga IGJK-ja duke u bazuar në praktikat më të avancuara 
të Institucioneve Ndërkombëtare të Trajnimit Gjyqësor. Këtë fakt më së miri e tregon grafikoni i 
mëposhtëm për trajnimet e realizuara nga IGJK prej 2000-2009;

Fig.18: Trajnimet e realizuara 2000-2009

V.2  PrOGramI FILLEStar Për arSImIm LIGjOr (PFaL)  

Ligji mbi Themelimin e Institutit Gjyqësor të Kosovës,4 në nenin 2.1 (a) dhe (b) dhe nenin 7, 
përcakton se IGJK-ja është institucioni kryesor përgjegjës për aftësimin bartësve potencial të 
funksionit në gjyqësi (kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë). Bazuar në këtë ligj, Statutin, 
Kornizën e Aktiviteteve për Organizimin e Provimit Përgatitor/Hyrës dhe Programit Fillestar për 
Arsimim Ligjor si dhe praktikat e vendeve të rajonit dhe më gjerë, kandidatët nuk mund të 
ushtrojnë funksionin e gjyqtarit apo prokurorit pa kaluar së pari nëpër sistemin e trajnimeve të  
PFAL të organizuar nga IGJK.

Qëllimi i këtij programi është përgatitja profesionale e gjyqtarëve dhe prokurorëve të ardh-
shëm për ushtrimin e këtyre funksioneve. 
IGJK ka filluar implementimin e PFAL, për gjeneratën e parë, në shtator të vitit 2008, Gjenerata e 
dytë e këtij programi ka filluar trajnimin në shtator të vitit 2009. Ky program trajnimi zhvillohet 
për një periudhë 15 mujore dhe është i ndarë në tri faza.

4 Ligji Nr. 02-L/25 i miratuar nga Kuvendi i Kosovës.
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GjENErata E Parë E KaNDIDatëVE (2008-2009)

trajnimet e PFaL, Gjenerata e Parë

Gjatë vitit 2009 kanë vazhduar trajnimet e PFAL për kandidatët e gjeneratës së parë. Kandidatët 
vazhduan trajnimet për pjesën e mbetur të fazës së parë, fazën e dytë dhe të tretë. Për secilën 
nga këto faza trajnuese do të bëjmë fjalë më poshtë. 

	Faza e Parë 
 

Trajnimet në fazën e parë të PFAL kanë filluar në vitin 2008 dhe kanë zgjatur 6 muaj. Faza e parë 
ka vazhduar edhe në vitin 2009. Kjo fazë ka përmbajtur 240 sesione trajnuese të realizuara në 
60 ditë trajnimi (në tri ditë të javës) dhe të bazuara në 12 module trajnuese. Në fazën e parë, 
trajnimet i kanë ndjekur së bashku të gjithë kandidatët, për gjyqtarë apo prokurorë.
Para se të fillonte trajnimi në këtë fazë, trajnuesit e IGJK-së kanë hartuar modulet trajnuese, 
ndërsa paraprakisht kishin ndjekur trajnime të specializuara lidhur me metodologjinë e hartim-
it dhe implementimit të moduleve. Gjatë këtyre trajnimeve ishte theksuar rëndësia e realizimit 
të trajnimeve praktike të cilat do tu ofronin kandidatëve njohuritë e duhura për të ushtruar 
funksionet e tyre. 
Në këtë fazë kanë qenë të angazhuar 17 trajnues vendor dhe 3 ndërkombëtarë.

Më poshtë po paraqesim modulet trajnuese në të cilat kandidatët kanë ndjekur trajnime në 
fazën e parë:

Nr. i modulit            Përshkrimi (emërtimi) i modulit trajnues
Moduli 1 Kodi Penal i Kosovës (pjesa e përgjithshme )
Moduli 2 Kodi i Procedurës Penale i Kosovës (pjesa 1 - 2 )  
Moduli 3 KEDNJ-Legjislacioni për të Drejtat e Njeriut
Moduli 4 Etikë Gjyqësore
Moduli 5 Kodi Penal i Kosovës (pjesa e veçantë)
Moduli 6 Kodi i Procedurës Penale i Kosovës (pjesa 3 - 4)
Moduli 7 Trafikimi me Njerëz
Moduli 8 Shkrimi, Arsyetimi dhe Hulumtimi Ligjor
Moduli 9 Kodi i Procedurës Penale i Kosovës (pjesa 5 – 8)
Moduli 10 Ligji Penal për të Mitur i Kosovës
Moduli 11 Krimi Financiar dhe Korrupsioni
Moduli 12 E drejta Kushtetuese dhe Administrative

	Faza e Dytë 

Faza e dytë e trajnimeve ka filluar në gjysmën e dytë të marsit 2009 dhe ka vazhduar për tre 
muaj, deri në fund të qershorit 2009. Gjithashtu para fillimit të trajnimeve në këtë fazë, tra-
jnuesit kanë hartuar modulet trajnuese.

Fig.19: Modulet trajnuese në PFAL  – faza e parë
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Fig.20: Kandidatët gjatë trajnimit PFAL

Në këtë fazë kandidatët për gjyqtarë kanë ndjekur trajnime në module të ndryshme nga kandi-
datët për prokurorë, me përjashtim të dy moduleve trajnuese (E Drejta e BE-së dhe Menaxhimi 
i Rasteve dhe Rregullat e Komunikimit) të cilat janë ndjekur nga të dy grupet njëkohësisht.
Faza e dytë e PFAL ka përmbajtur 24 module trajnuese (12 për kandidatët për gjyqtarë dhe 12 
për kandidatët për prokurorë). 
Tabela e parë tregon modulet e kandidatëve për gjyqtarë (fig 15), ndërsa tabela e dytë tregon 
modulet për gjyqtarë (fig 19).

modulet e kandidatëve për gjyqtarë-faza e dytë:
Nr. i modulit Përshkrimi (emërtimi) i modulit trajnues
Moduli 13 E Drejta Civile
Moduli 14 Procedura Civile – pjesa e parë
Moduli 15 Procedura Civile (kontestimore) – pjesa e dytë
Moduli 16 Procedura Civile – Procedura Jo-kontestimore dhe përmbarimore
Moduli 17 E Drejta e BE-së
Moduli 18 E Drejta Civile – E Drejta e Detyrimeve
Moduli 19 E Drejta Familjare
Moduli 20 E Drejta Ekonomike
Moduli 21 E Drejta Pronësore
Moduli 22 E Drejta e Trashëgimisë
Moduli 23 E Drejta e Punës
Moduli 24 Menaxhimi i Rasteve dhe Rregullat e Komunikimit

Fig.21: Modulet trajnuese në PFAL, kandidatët për gjyqtarë – faza e dytës
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modulet e kandidatëve për prokurorë-faza e dytë:

Nr. i modulit Përshkrimi (emërtimi) i modulit trajnues
Moduli 25 Fillimi dhe Kohëzgjatja e Hetimit
Moduli 26 Aktakuza
Moduli 27 Roli dhe Funksioni i Prokurorit Publik sipas KPPK
Moduli 28 I Pandehuri në Procedurë Penale
Moduli 17 E Drejta e BE-së
Moduli 29 Masat e Fshehta dhe Teknike të Hetimit dhe Vëzhgimit
Moduli 30 Masat për Sigurimin e Pranisë së të Pandehurit në Procedurë
Moduli 31 Dëshmitarët në Procedurën Penale
Moduli 32 Këqyrja në Vendngjarje dhe Forenzika
Moduli 33 Procedura për Konfiskim
Moduli 34 Përpilimi i Mjeteve Juridike nga Prokurori
Moduli 24 Menaxhimi i Rasteve dhe Rregullat e Komunikimit

Fig.22: Modulet trajnuese në PFAL, kandidatët për prokurorë – faza e dytë

Për realizimin e trajnimeve në fazën e dytë, IGJK ka angazhuar 28 trajnues (24 vendor dhe 4 
ndërkombëtarë).
Në fazën dytë janë mbajtur 288 sesione trajnuese (8 për çdo ditë) në një periudhë prej dymbëd-
hjetë javësh duke përfshirë 36 ditë trajnimi.  Kandidatët për prokurorë kanë ndjekur nga 144 
sesione trajnuese e po ashtu edhe kandidatët për gjyqtarë kanë ndjekur 144 sesione trajnuese. 
  
	Faza e tretë    

Trajnimet në fazën e tretë kanë filluar në fillim të korrikut 2009. Në këtë fazë, kandidatët e PFAL 
kanë marrë pjesë në një program praktik trajnimi të udhëhequr nga mentorët 5 e caktuar nga 
IGJK-ja. Kjo fazë është realizuar në gjykata dhe prokurori dhe në bazë të një kornize programore 
të hartuar nga IGJK-ja.

Fig.23:  Kandidatët gjatë trajnimeve të PFAL

5 Neni 8 i Ligjit Nr. 02/L-25



21Instituti Gjyqësor i Kosovës
Raporti v jetor 2 009                                                                                                                            

Përgjegjësi kryesore e mentorëve në fazën e tretë ishte mbikëqyrja, udhëheqja dhe këshillimi 
i kandidatëve në drejtim të realizimit të detyrave konkrete. Detyrë tjetër e mentorëve ishte 
edhe përcjellja e vijueshmërisë dhe të arriturave të përgjithshme të kandidatëve. Vendosja e 
kandidatëve në gjykata dhe prokurori është bërë në bashkëpunim dhe koordinim me Këshillin 
Gjyqësor të Kosovës dhe kryetarët dhe kryeprokurorët përkatës.

Me qëllim të realizimit të suksesshëm të kësaj faze janë realizuar këto aktivitete:

	Përgatitja e programit trajnues për mentorët i cili ka qenë udhërrëfyes për punën e 
mentorëve me kandidatë,

	Përgatitja e formularëve të posaçëm nëpërmjet të cilëve është përcjellë puna dhe është 
bërë vlerësimi i kandidatëve,

	Caktimi i dy Koordinatorëve të Mentorëve (një për mentorët gjyqtarë dhe një për men-
torët prokurorë) me qëllim të mbikëqyrjes së aktiviteteve profesionale të mentorëve me 
kandidatë.

	Për realizimin e detyrave të Mentorëve, janë mbajtur 4 takime konsultative me mentorë. 
Në këto takime është diskutuar për qëllimin dhe rëndësinë e fazës së tretë të trajnim-
it, rolin dhe përgjegjësitë e mentorëve, metodologjinë e punës me formularë, si dhe 
vlerësimin adekuat përfundimtarë të kandidatëve në fazën e tretë.

Në këtë fazë kanë qenë të angazhuar 19 mentorë (gjyqtarë dhe prokurorë). Gjatë kësaj faze 
IGJK-ja ka mbajtur kontakte të vazhdueshme me gjykatat dhe prokuroritë si dhe ka vizituar 
vazhdimisht kandidatët dhe mentorët për të përcjellë mbarëvajtjen e realizimit të trajnimit.

Provimet e fazës së parë dhe të dytë si dhe vlerësimi i kandidatëve gjatë fazës 
së tretë të PFaL

Me qëllim të vlerësimit të efekteve të trajnimeve dhe aftësive të fituara nga kandidatët që 
ndjekin trajnimet e PFAL, IGJK ka organizuar provime për të gjithë kandidatët nga të gjitha 
modulet. Provimet janë organizuar në mes fazën e parë, në fund të fazës së parë dhe në fund 
të fazës së dytë të PFAL. Këto provime janë hartuar nga trajnuesit që mbajnë trajnimet në PFAL, 
ndërsa janë administruar nga IGJK-ja.

Fig.24: Kandidatët e PFAL gjatë provimi mes-fazor në IGJK
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Provimet e mes fazës së parë janë mbajtur më 15, 17 dhe 19 dhjetor 2008. Provimet finale të 
fazës së parë janë mbajtur më 4, 6 dhe 9 mars 2009, ndërsa provimet finale për fazën e dytë janë 
mbajtur më 29 qershor, 1 dhe 3 korrik 2009. Rregullat për organizimin dhe administrimin e kë-
tyre provimeve kanë qenë të njëjta me rregullat e zbatuara në Provimin Përgatitor/Hyrës6 dhe 
këto provime janë mbajtur nën monitorim vendor dhe ndërkombëtarë. Gjatë hartimit, orga-
nizimit, administrimit dhe vlerësimit të këtyre provimeve janë aplikuar standardet më të larta 
që aplikojnë institucionet ndërkombëtare të trajnimit të cilat organizojnë PFAL.  
Kandidatët e PFAL janë vlerësuar edhe në fazën e tretë të trajnimeve. Vlerësimi në këtë fazë 
është bërë nga mentorët e tyre dhe atë në baza ditore.
 
aktivitetet tjera të Kandidatëve të Gjeneratës së Parë të PFaL 

revista “justicia”

Përveç ndjekjes së trajnimeve, kandidatët e gjeneratës së parë të PFAL kanë pasur për obligim 
që të përgatisin edhe punime të ndryshme hulumtuese që lidhen me sistemin gjyqësor të 
Kosovës. Këto punime janë publikuar në një revistë të posaçme të quajtur “JUSTICIA”.  
  
takimet e Kandidatëve me Koordinator të mentorëve 

Përveç trajnimit praktik në gjykata dhe prokurori, gjatë fazës së tretë kandidatët kanë mbajtur 
edhe takime të rregullta dy javore në IGJK. Këto takime janë udhëhequr nga Koordinatorët e 
Mentorëve. Në këto takime kandidatët kanë prezantuar punët dhe detyrat që u janë dhënë nga 
Mentorët, si dhe problemet tjera profesionale të cilat i kanë diskutuar me Mentorët.

Vizitat Studimore të Kandidatëve  

Faza e tretë e PFAL përfshinte edhe disa vizita në institucione të ndryshme vendore dhe 
ndërkombëtare. 

	Vizitat Studimore në Institucione Vendore - Gjatë fazës së tretë të PFAL, kandidatët kanë 
realizuar disa vizita të karakterit informues studimor. Këto vizita janë realizuar në; Sta-
cione Policore, Qendra të Paraburgimit dhe Qendrën Korrektuese për të Mitur në Lipjan.

	Vizitat Studimore në Institucionet Rajonale të Trajnimit - Gjatë muajit prill 2009 IGJK-ja 
në mbështetje financiare të UNDP-së ka realizuar një vizitë të karakterit studimor profe-
sional në Akademinë e Trajnimit për Gjyqtarë dhe Prokurorë si dhe institucione të siste-
mit gjyqësor të Republikës së Maqedonisë.

Qëllimi i kësaj vizite ishte thellimi i bashkëpunimit në mes të dy institucioneve trajnuese dhe 
shkëmbimi i përvojave të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë me kandidatët të përfshirë 
në Programin Fillestar për Arsimim Ligjor i cili me disa specifika organizohet nga të dy insti-
tucionet. Gjatë vizitës kandidatët patën mundësi të vizitojnë edhe Gjykatën Supreme, Proku-
rorinë e Përgjithshme dhe Gjykatën Themelore në Shkup ku u njohën me sistemin gjyqësor të 
Maqedonisë.

6 Shih Raportin për Hartimin dhe Vlerësimin e Provimit Përgatitor  www.kjijudicial.org
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Fig.25: Vizitë në Akademinë e Trajnimit për Gjyqtarë dhe Prokurorë të Maqedonisë

Ndërsa në muajin nëntor 2009, po ashtu me mbështetjen e UNDP-së, IGJK-ja ka realizuar një 
vizitë tjetër studimore dy ditore në Shkollën e Magjistraturës në Republikën e Shqipërisë.  Qël-
limi i kësaj vizite ishte ngritja e nivelit të bashkëpunimit në mes të dy institucioneve trajnuese 
për gjyqtarë dhe prokurorë. Si pjesë e kësaj vizite ishte mbajtja e një trajnimi të përbashkët me 
kandidatët e PFAL dhe trajnuesit e të dy institucioneve lidhur me Konventën Evropiane për të 
Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut. 
Kandidatët gjithashtu vizituan; Këshillin e Lartë të Drejtësisë, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e 
Përgjithshme dhe Gjykatën për Krime të Rënda.

Fig.26: Vizitë në Gjykatën e Lartë të Republikës së Shqipërisë
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Diplomimi i Kandidatëve të Gjeneratës së Parë të PFaL

Më 14 dhjetor 2009, IGJK-ja organizoj ceremoninë solemne të diplomimit të gjeneratës së parë 
të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë në Kosovë. Kjo ceremoni shënoj përfundimin e suk-
sesshëm të trajnimeve 15 mujore të PFAL organizuar nga IGJK.

Fig.27: Ceremonia e diplomimit

Fig.28: Kandidatët e diplomuar

Në këtë ceremoni morën pjesë, z. Fatmir Sejdiu, President i Republikës së Kosovës, znj. Lirije 
Osmani, kryesuese e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, z. Christopher Dell, Ambasador i SHBA-ve në 
Kosovë, z. Renzo Davidi, Kryesues i Zyrës së Komisionit Evropian në Kosovës të cilët mbajtën nga 
një fjalë rasti. Gjatë fjalës së tyre të gjithë folësit përgëzuan IGJK-në për realizimin e këtij pro-
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grami. Në këtë ceremoni ishin të ftuar edhe të gjitha institucionet relevante vendore, ndërkom-
bëtare, gjyqtarë dhe prokurorë, trajnues të IGJK-së si dhe mysafir tjerë.

raportimi për të arriturat e Kandidatëve të Gjeneratës së Parë 

E gjithë puna dhe aktivitetet e kandidatëve të gjeneratës së parë, janë përmbledhur në dos-
jet personale të secilit. Këto dosje  do të vihen në dispozicion të autoriteteve kompetente për 
rekomandim dhe emërim përfundimtarë të kandidatëve për pozitën e gjyqtarit apo prokurorit.

Provimi i Etikës

Të gjithë kandidatët e gjeneratës së parë për gjyqtarë dhe prokurorë të trajnuar në IGJK në 
kuadër të PFAL, kanë kaluar me sukses Provimin për Kodin e Etikës i cili ishte organizuar nga 
Komisioni i Pavarur Gjyqësor dhe Prokurorial (si pjesë e procesit të emërimit dhe riemërimit të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve në Kosovë). 

GjENErata E DYtë E KaNDIDatëVE (2009/2010)

  Provimi Përgatitor/Hyrës7  

Ligji për Themelimin e IGJK-së, në nenin 2.1 (a) dhe (b) dhe 7, e obligon atë që të bëj vlerësimin 
dhe organizimin e Provimit Përgatitor/Hyrës për gjyqtarë dhe prokurorë. Në funksion të kësaj 
në vitin 2009, për herë të dytë është organizuar dhe vlerësuar Provimi Përgatitor/Hyrës. Për ta 
realizuar këtë, Këshilli Programor i IGJK-së ka miratuar Rregullat e Provimit Përgatitor/Hyrës dhe 
Strukturën e Provimit Përgatitor/Hyrës,

Fig.29: Hartimi i Provimit Përgatitor/Hyrës

7 Lidhur me hartimin, mbajtjen dhe vlerësimin e Provimit Përgatitor/Hyrës është përgatitur dhe publikuar  
 raport i veçantë, www.kjijudicial.org
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Për vitin 2009, Këshilli Programor i IGJK-së ka aprovuar një strukturë të provimit për dy kategori 
të kandidatëve dhe u vendos që të organizohen dy lloje të provimeve:

•	 Provimi për kandidatët me më tepër se 7 vite përvojë pune juridike dhe 
•	 Provimi për kandidatët me më pak se 7 vite përvojë pune juridike.

Nga 28 Prilli deri me 2 Maj 2009, Komisioni për Hartimin dhe Vlerësimin e Provimit Përgatitor/
Hyrës, përgatiti Provimin Përgatitor/Hyrës për gjeneratën e dytë të kandidatëve.
Më 13 qershor 2009, IGJK në bashkëpunim me Komisionin e Pavarur Gjyqësor dhe Prokurorial, 
organizoj Provimin Përgatitor/Hyrës për kandidatët me më shumë se 7 vite përvojë pune juri-
dike. Këtij provimi i janë nënshtruar 129 kandidatë.8 

Ndërsa më 20 qershor 2009, IGJK po ashtu në bashkëpunim me Komisionin e Pavarur Gjyqësor 
dhe Prokurorial, organizoj Provimin Përgatitor/Hyrës për kandidatët me më pak se 7 vite për-
vojë pune juridike. Këtij provimi (Dita A) i janë nënshtruar 196 kandidatë.9 

Nga numri i përgjithshëm i kandidatëve që iu nënshtruan provimit me shkrim, 83 u përfshinë 
në grupin e 60 rezultateve më të suksesshme (përfshirë rezultatet e njëjta). Këta  kandidatë u 
ftuan të marrin pjesë në provimin me gojë (Dita B) me 9 korrik 2009, nga kanë dalë 23 kandi-
datë të cilët do të vijojnë trajnimet në PFAL për 15 muaj. 

Në pajtueshmëri me rregullat e provimit, kandidatët kanë pasur të drejtë të ankohen vetëm 
lidhur me administrimin e provimit dhe kanë mundur të paraqesin kërkesë për të parë provi-
min e tyre. Të gjitha ankesat dhe kundërshtimet janë shqyrtuar nga Këshilli Programor i IGJK-së, 
ndërsa të gjithë kandidatët që kanë bërë kërkesë për shikim të provimit, shikimin e kanë bërë 
në ambientet e IGJK-së.

Fig.30: Fotografi nga Provimi Përgatitor i mbajtur në QKSPEZH në Vushtrri

8 Shiko  raportin në www.kjijudicial.org 
9 Shih  raportin në www.kjijudicial.org
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trajnimet për Gjeneratën e Dytë të PFaL (2009-2010)

Të gjithë kandidatët me më pak se 7 vite përvojë pune e të cilët kanë kaluar me sukses Provimin 
Përgatitor/Hyrës, organizuar në qershor 2009, së pari janë ftuar në një takim orientues në IGJK. 
Në këtë takim kandidatëve iu dhanë informata të detajuara për datën e fillimit të trajnimit, ko-
hëzgjatjen, orarin si dhe për modalitetet tjera të PFAL. Po ashtu në këtë takim është nënshkruar 
Marrëveshja në mes IGJK-së dhe kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë të cilët kanë pranuar 
të jenë pjesë e PFAL për vitin 2009-2010. 

Fig.31: Kandidatët e gjeneratës së dytë të PFAL

Me qëllim të fillimit të mbarë të PFAL për gjeneratën e dytë, IGJK ka organizuar një trajnim 
rifreskues për të gjithë trajnuesit e fazës së parë me qëllim që tua rikujtojë atyre obligimet për 
aplikimin e metodave bashkëkohore të prezantimit gjatë trajnimit. 

Më 16 shtator 2009 në një ceremoni solemne të organizuar nga IGJK, u shënua fillimi i trajnimit 
për gjeneratën e dytë të kandidatëve të PFAL. Kjo ceremoni u nderua edhe nga, Presidenti i 
Republikës së Kosovës Z. Fatmir Sejdiu si dhe personalitete të tjera shtetërore të Republikës së 
Kosovës, udhëheqës të institucioneve gjyqësore, përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtarë 
në Kosovë që mbështesin sistemin gjyqësor dhe përfaqësues nga institucionet regjionale të 
trajnimit gjyqësor. 
 

trajNImI I trajNUESVE të IGjK-së

IGJK, në vazhdimësi është duke i kushtuar kujdes aplikimit të metodave më të avancuara të tra-
jnimit. Në këtë drejtim edhe në vitin 2009, janë organizuar trajnime për trajnuesit të cilët marrin 
pjesë në hartimin dhe realizimin e programeve trajnuese të IGJK-së dhe atë si brenda ashtu edhe 
jashtë vendit. Këto trajnime kryesisht janë organizuar në mbështetje nga partnerë të IGJK-së.
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Në këtë kuadër, në bashkëpunim me Programin për Përkrahje Sektorit të Drejtësisë në Kosovë 
(USAID/NCSC), janë realizuar dy sesione trajnuese. Këto programe trajnuese ishin të fokusuara 
në parimet e mësimit për të rritur dhe identifikimin e teknikave më të avancuara dhe efektive 
të mësimit për të rritur, me ç’rast janë përfshirë tema të ndryshme duke filluar nga rregullimi i 
vendit të mbajtjes së trajnimit e deri te teknikat e trajnimit intereaktiv. 
Ndërkaq, në mbështetje nga OPDAT - Departamentit të Drejtësisë së SHBA-ve dhe Institutit 
Kombëtarë për Shkathtësi Avokatie (NITA) nga SHBA-ja, janë realizuar dy trajnime disa ditore 
për dy grupe trajnuesish. Këto trajnime janë realizuar në San Francisko dhe në New York dhe 
përfitues të tyre ishin 18 persona, përfshirë këtu prokurorë, avokat dhe menaxhmentin e IGJK-
së.  Qëllimi i këtyre dy programeve trajnuese ishte aftësimi i trajnuesve lidhur me përdorimin 
e teknikave për zhvillim të shkathtësive gjyqësore. Pas certifikimit përkatës këto grupe të tra-
jnuesve kanë fituar të drejtën për trajnimin e kolegëve të tyre duke synuar themelimin e një 
praktike unike mbi shkathtësitë e përfaqësimit dhe marrjes në pyetje të palëve gjatë proceseve 
gjyqësore në Kosovë. 
Përqendrimi i IGJK-së në trajnimin e sa më shumë trajnueseve në aplikimin e teknikave dhe 
metodologjive sa më të avancuara, ka pasur një ndikim të madh në zhvillimin e programeve të 
ndryshme trajnuese.  Megjithatë IGJK vazhdon të kujdeset që të gjithë trajnuesit të përdorin 
metoda modern trajnimi në mënyrë që të jenë në gjendje të ofrojnë trajnimet më të mira për 
gjyqtarët, prokurorët dhe profesionistët tjerë ligjorë. 

VI. PUbLIKImEt E IGjK-së 

Në vitin 2009, IGJK ka zhvilluar disa publikime të cilat do t’i prezantojmë më poshtë:   
  
justicia - Kandidatët e gjeneratës së parë të PFAL kanë përgatitur disa punime të karakterit 
shkencor nga fusha e drejtësisë. Këto punime janë botuar në revistën quajtur “justicia”. Kjo 
revistë (124 faqe) përfshinë 15 punime nga të gjitha fushat e së drejtës. Kjo revistë do të pub-
likohet për çdo vit nga kandidatët e PFAL dhe mund të gjendet edhe në web faqen e IGJK-së 
www.kjijudicial.org.  

Fig.32: Revista shkencore e kandidatëve të PFAL “Jusiticia”  (Numri i parë)
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modulet trajnuese - Trajnuesit e IGJK-së kanë përgatitur 34 module trajnuese me qëllim të 
realizimit të trajnimit në PFAL. 

broshurat – IGJK ka publikuar disa broshura në të cilat janë prezantuar të dhënat për aktiv-
itetet e Institutit gjatë vitit 2009. 

buletini – Gjatë vitit 2009, IGJK ka publikuar buletinin mujor. Në buletin prezantohen aktiv-
itetet e realizuara gjatë një muaji, duke përfshirë të gjitha ngjarjet në IGJK-së. 

                     

Web site - Një tjetër burim informacioni rreth IGJK-së është web faqja e tij. Kjo web faqe iu 
shërben gjyqtarëve, prokurorëve, opinionit të gjerë ligjor dhe publikut.  Nëpërmjet kësaj web 
faqeje gjyqtarët dhe prokurorët mund edhe të aplikojnë për pjesëmarrje në trajnime të IGJK-së.

     

     Fig.34:  Web faqja e IGJK-së

Të gjitha këto materiale duke përfshirë edhe web faqen, përgatiten dhe publikohen në tri 
gjuhë (Shqipe, Serbe, Angleze). Ndërsa modulet trajnuese përkthehen vetëm nëse është e 
nevojshme.

Fig.33: Modulet trajnuese dhe broshura të IGJK-së
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VII. aKtIVItEtEt tjEra të IGjK-së 

takime me Donator

Gjatë vitit 2009 me organizim nga IGJK, janë mbajtur disa takime me të gjithë donatorët të cilët 
mbështesin aktivitetet e Institutit. Në këto takime morën pjesë; përfaqësues nga: USAID/NCSC, 
UNDP, Këshilli i Evropës, UNICEF, Komisioni Evropian, OSBE, ABA/ROL, Departamenti i Drejtësisë 
së SHBA-ve-OPDAT dhe GTZ. 
Objektiv i këtyre takimeve ishte koordinimi i aktiviteteve të donatorëve në raport të mbështetjes 
së IGJK-së për nevojat e mundshme dhe shmangja e dyfishimeve të mundshme. 

Hartimi i Programit të Vazhdueshëm për arsimim Ligjor për 2010 

Mbështetur nga UNDP, IGJK ka mbajtur një seri tryezash të punës me trajnues me qëllim të 
identifikimit të temave për hartimin e Programit të Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor për vitin 
2010 i cili iu dedikohet gjyqtarëve, prokurorëve dhe profesionistëve tjerë ligjor. 

VIII. PrOjEKtEt E DONatOrëVE NDërKOmbëtarE të IGjK-së  

IGJK ka pasur një mbështetje të madhe nga një numër i madh i partnerëve ndërkombëtarë, 
përfshirë: US DOJ, USAID/NCSC, UNDP, USAID/Deloitte Consulting, Këshillin e Evropës, UNICEF, 
EULEX (Asambleja e Gjyqtarëve), GTZ dhe UNIFEM.  Këta përkrahës kanë bërë të mundur që 
IGJK të ruaj një shumë të madhe të parave në buxhetin e vitit 2009. Komunikimi ndërkombëtar 
i IGJK-së ka të bëjë me projekte të veçanta dhe me programe trajnimi. Secila nga këto është 
shtjelluar më poshtë. 
 
Programet Speciale 

Programi i binjakëzimit (EU-LEr)  

Programi i Binjakëzimi, i financuar nga Komisioni Evropian zyra në Prishtinë dhe zbatuar nga 
konsorciumi i tri shteteve (Franca, Gjermania dhe Hungaria), ka filluar të zbatohet në shtator 
të vitit 2009. Qëllimi i këtij programi është mbështetja e Reformës së Sistemit të Arsimimit Lig-
jor në Kosovë. Zyrtarët e lartë të IGJK-së dhe ekspertët e këtij programi, gjatë muajve shtator, 
tetor dhe nëntor kanë mbajtur takime dhe konsultime të vazhdueshme. Më 10 dhjetor 2009 
para një audience të zgjedhur; përfaqësues nga Këshilli Gjyqësor, Ministria e Drejtësisë, IGJK, 
Zyra e Komisionit Evropian dhe Shoqata e Gjyqtarëve, ekspertët e Programit të Binjakëzimit e 
vlerësuan pozitivisht dhe me nota të larta sistemi aktual i trajnimit gjyqësor të organizuar nga 
IGJK. Programet e IGJK-së u vlerësuan bazuar në praktikat e disa institucioneve trajnuese të disa 
vendeve të Evropës.
Gjithashtu ekspertët e këtij programi janë duke ndërmarrë hapa të rëndësishëm për integrimin 
e IGJK-së në rrjetin Evropian të Qendrave Gjyqësore të Trajnimit (EJTN).

Konferenca mbi Konventën e aarhusit – Gjenevë  

Në tetor 2009 në Pallatin e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, përfaqësuesit e IGJK-së morën 
pjesë në takimin e tretë të Task Forcës për qasjen në gjyqësi, si pjesë e zbatimit të Konventës së 
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Aarhusit për Ambientin. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të shumë vendeve të Evropës, 
institucioneve të trajnimit për gjyqtarë dhe prokurorë duke përfshirë edhe IGJK-në si dhe orga-
nizata të cilat merren me mbrojtjen e ambientit. Qëllimi i kësaj konference ishte përfshirja më e 
madhe e parimeve të Konventës së Aarhusit për Ambient në programet trajnuese për gjyqtarë 
dhe prokurorë. 

Konferenca regjionale - Shkup, maqedoni 

IGJK, mori pjesë në një konferencë regjionale me temë “Parimet e Përgjithshme të së Drejtës 
së BE-së dhe roli i Gjykatave Nacionale në zbatimin e të “Drejtës Komunitare” Kjo konferencë 
u mbajt në Shkup e organizuar nga Akademia për Trajnimin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të 
Maqedonisë. 
Çështjet që u trajtuan në këtë konferencë kishin të bënin me rëndësinë që ka trajnimi gjyqësor 
në formimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve me profil Evropian. 
Përfitues të kësaj konference ishin të gjitha institucionet për edukim gjyqësor të shteteve të 
Ballkanit Perëndimor që synojnë anëtarësim në BE. Në këtë konferencë mori pjesë edhe IGJK-ja 
ku u përfaqësua me një grup të trajnuesve gjyqësor.

Programet trajnuese 

Në vitin 2009, IGJK ka punuar në mënyrë të suksesshme me shumë partnerë ndërkombëtarë 
duke ofruar mundësi të shumta trajnimi për gjyqtarë, prokurorë dhe profesionist tjerë ligjorë 
duke përfshirë edhe punën rreth Provimit Përgatitor/Hyrës.   Trajnimet e realizuara ishin në 
kuadër të PVAL, PFAL, programe Trajnimi për Trajnues, trajnime për stafin e IGJK-së dhe pro-
grame tjera trajnimi.   

Fig.35:  Trajnimet e realizuara me donatorët - 2009

Në vijim po pasqyrojmë në mënyrë të përmbledhur programet trajnuese të realizuara me 
mbështetjen e donatorëve gjatë vitit 2009.

aktivitetet e IGjK-së me US-DOj/OPDat 

IGJK dhe Departamenti i Drejtësisë së SHBA-vë-OPDAT, zyra në Prishtinë kanë organizuar disa 
programe trajnuesve përfshirë edhe trajnime për trajnues. Në këtë kuadër janë realizuar këto 
lloje të trajnimeve: 

trajnimet e realizuara sipas fushave me Donatorët- 2009

Lëmia civile
Kodi i Etikës

Zhvillimi i 
shkathtësive

 gjyqësore

bashkëpunëtorët
profesional

trajnim stafitE Drejta e bE-së

Lëmia penale
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	Dëshmia e Dëshmitarit-Viktimë;
	Hetimi dhe Ndjekja e Rasteve të Korrupsionit Publik dhe Veprave të Ngjashme;
	Dukuria e Trafikimit të Narkotikëve;
	Hetimi dhe Ndjekja e Rasteve të Pastrimit të Parave;
	Trafikimi me Njerëz;
	Mjetet Shpërthyese-Eksplozivët;
	Shkeljet Tatimore;
	Marrëveshja për Pranimin e Fajësisë;
	Hartimi i Aktakuzës;
	Sesione të specializuara trajnimi për Zhvillimin e Shkathtësive të Përfaqësimit gjatë 

Gjykimit;
	Trajnime të Trajnuesve nga lëmi i Zhvillimit të Shkathtësive të Përfaqësimit gjatë 

Gjykimit.

Këto trajnime kishin zgjatur dy dhe tri ditë, ndërsa trajnimi i trajnuesve u realizua në SHBA.

aktivitetet e IGjK-së me UNDP 

Në kuadër të PVAL, UNDP ka mbështetur gjashtë (2-3 ditë) aktivitete të specializuara trajnuese 
dy ditore kryesisht të fushës civile, të prezantuara si në vijim: 

	Shqyrtimi Paraprak i Padisë dhe Parregullsitë e saj;
	Ligji për Procedurën;
	Ligji për Procedurën Përmbarimore;
	Ligji për Procedurën Jo-kontestimore;
	Dhuna në Familje - Efikasiteti i luftës kundër kësaj dukurie;
	Hartimi i Draft Programit të Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor për vitin 2010.

Ndërsa në kuadër të Programin Fillestar për Arsimim Ligjor, UNDP ka mbështetur: 

	    Hartimin dhe realizimin me ekspertizë të dy moduleve trajnuese;
	   Organizimin e tryezës për Hartimin e Provimit Përgatitor/Hyrës, për gjeneratën e dytë të 

kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë;
	  Pagesën e honorarit dhe ushqimit për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë;
	  Realizimin e dy vizitave studimore jashtë vendit për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë;
	  Organizimin e ceremonisë për fillimin e PFAL dhe ceremonisë së diplomimit të kand

datëve për gjyqtarë dhe prokurorë.

Në fushën e publikimeve ndër të tjera veçojmë mbështetjen në:

	 Publikimin e revistës “ JUSTICIA” dhe
	 Publikimin e të gjitha moduleve dhe materialeve ligjore për kandidatët e    Programit 

Fillestar për Arsimim Ligjor.

aktivitetet e IGjK-së me USaID/NCSC

Një mbështetje të fortë programeve të IGJK-së për vitin 2009 i ka dhënë edhe Programi për 
Mbështetje të Drejtësisë në Kosovë i USAID/NSCS. Nga ky partneritet, gjatë vitit 2009 në kuadër 
të PVAL janë realizuar aktivitetet si më poshtë: 
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	Trajnime bazike dhe të avancuara për Kodin e Etikës dhe Sjelljes Profesionale për gjy-
qtarë dhe prokurorë (përfshirë të gjitha regjionet e Kosovës);

	Trajnime të Trajnuesve (të nivelit bazik dhe të avancuar);
	Trajnime për shkathtësitë esenciale të bashkëpunëtorëve profesional që punojnë në 

gjykata dhe prokurori;
	Trajnim mbi aftësitë menaxhuese për kryetarët dhe administratorët e gjykatave; dhe
	Trajnim për stafin e IGJK-së.

Po ashtu, nga USAID/NCSC është ofruar mbështetje edhe në kuadër të PFAL. Kjo mbështetje 
përfshinë hartimin dhe realizimin me ekspertizë ndërkombëtare të moduleve, si: 
 
	Shkrimi Arsyetimi dhe Hulumtimi Ligjor;
	E Drejta Kushtetuese dhe Administrative; si dhe
	Menaxhimi i Rasteve, Ndërmjetësimi dhe Rregullat e Komunikimit.

aktivitetet e IGjK-së me USaID / Deloitte Consulting

Në kuadër të bashkëpunimit me USAID/Deloite Consulting, janë organizuar  tri seminare nga 
fusha civile si më poshtë:

	Ligji për Likuidimin dhe Riorganizimin e Personave Juridik në Falimentim;
	Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat Tjera të Përafërta;
	Ligji për Investimet e Huaja; dhe
	Ligji për Konkurrencën.  

aktivitetet e IGjK-së me UNICEF 

Në kuadër të bashkëpunimit me UNICEF-in, në vitin 2009, në Strugë të Maqedonisë, u organi-
zua një tryezë diskutimesh tri ditore në nivel ekspertesh e cila për temë trajtimi kishte Ligjin 
Penal për të Mitur të Kosovës. 
Qëllim i kësaj tryeze ishte që të ndihmoj unifikimin e praktikës gjyqësore, përmes nxjerrjes së 
rekomandimeve konkrete për interpretim të drejt të ligjit dhe krijimin e një baze për plotësime 
dhe ndryshime eventuale të Ligjit Penal për të Mitur.
Gjatë kësaj tryeze janë trajtuar disa nga institutet dhe dispozitat e Ligjit Penal për të Mitur të 
Kosovës për të cilat praktika ka treguar se po paraqesin vështirësi për zbatim. 

aktivitetet e IGjK-së me UNIFEm 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Shoqatën e Gjyqtarëve të Kosovës e në 
mbështetje nga UNIFEM-i, ka mbajtur një seminar tre ditor me temë “Drejtësia dhe Çështjet 
Gjinore”. Në këtë seminar u paraqit një pasqyrim i përgjithshëm lidhur me konceptet gjinore, 
kuptimin e të drejtave të njeriut, integrimin e minoriteteve dhe kornizën ligjore ndërkombëtare 
të të drejtave të grave. Gjithashtu, u trajtuan edhe raportet në mes të ligjit vendor dhe atij 
ndërkombëtar. 
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mbështetja nga OSbE-misioni në Kosovë

Puna e këshilltarit special të OSBE-së për IGJK-në gjatë vitit 2009 ishte mjaft e rëndësishme 
në ofrimin e programeve trajnuese dhe ngritjen e kapaciteteve të IGJK-së.  Këshilltari special i 
OSBE-së ka ofruar këshilla në baza ditore për menagjmentin e IGJK-së dhe ka mbështetur ndry-
shimet administrative me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të IGJK-së. Këshilltari special ishte i 
përfshirë edhe në procesin e përgatitjes së provimit përgatitor për kandidatët për gjyqtarë dhe 
prokurorë të ardhshëm dhe ka mbështetur PVAL, PFAL si dhe projekte speciale. 

IX. aDmINIStrata E IGjK-së 

Udhëzimi administrativ Nr. 01/2009

Në fillim të vitit 2009, Drejtori i IGJK-së ka nxjerr Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2009, për Or-
ganizimin dhe Strukturimin e Brendshëm të Institutit Gjyqësor të Kosovës. 
Sipas këtij udhëzimi, struktura organizative e IGJK-së përbëhet nga Zyra e Drejtorit, Departa-
menti i Programit dhe Departamenti për Administratë dhe Financa. Në kuadër të kësaj struk-
ture organizative përfshihen 21 të punësuar, të gjithë shërbyes civil, ku 4 (katër) prej tyre janë 
pozita të reja të aprovuara për vitin 2009. 

trajnime për Stafin e IGjK-së
 
Gjatë vitit 2009 IGJK ka realizuar 2 trajnime për stafin e tij. Trajnimi i parë ishte organizuar në 
mbështetje të UNDP-së. Qëllimi i këtij trajnimi ishte njoftimin e stafit me organigramin e ri, 
përgjegjësitë dhe risitë në kuadër të strukturës së re organizative të përcaktuar me udhëzimin 
administrativ të IGJK-së Nr.1/2009. Ndërsa trajnimi i dytë u organizua në mbështetje të USAID/
NCSC dhe kishte për qëllim ngritjen e shkathtësive profesionale, zhvillimin e punës ekipore, 
komunikimin dhe aftësive tjera profesionale. Gjatë këtij trajnimi secili pjesëtar i stafit paraqiti 
idetë dhe planet e veprimit për  ngritjen e efikasiteti në punë. 

Trajnime tjera në të cilat janë përfshirë zyrtarët e prokurimit dhe ata të financave të IGJK-së- 
janë trajnimet e prokurimit të organizuara nga IKAP, si dhe trajnimet e organizuara nga MEF-i 
lidhur me Sistemin e Zhvillimit dhe Menaxhimit të Buxhetit (BDMS) dhe Programin e Investi-
meve Publike (PIP).

Prokurimi

Në IGJK, aktivitetet e prokurimit zhvillohen nga zyrtari i prokurimit nën administrimin dhe 
mbikëqyrjen e Drejtorit Administrativ Financiar. Aktivitetet e zyrtarit të prokurimit ushtrohen 
në bazë të Ligjit për Prokurim Publik. 
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Financat   

Realizimi i funksioneve të IGJK-së, u shoqërua me disa lloje të shpenzimeve. Si shpenzime krye-
sore ishin shpenzimet për shërbimet e trajnimeve të shoqëruara edhe me shpenzime tjera. 
Si burim kryesor financiar i IGJK-së për realizimin e funksioneve të tij, brenda vitit fiskal 2009, 
ishte Buxheti i Konsoliduar i Kosovës. Ndërsa brenda këtij viti IGJK-ja ka gjetur mbështetje të 
madhe financiare edhe nga shumë donatorë. 
Në vitin 2009, IGJK-ja ka gjetur një përkrahje më të madhe financiare nga Qeveria e Republikës 
së Kosovës të cilën më së miri e dëshmon rritja e buxhetit të IGJK-së për 77.62% në raport me vi-
tin 2008. Kjo mbështetje nënkupton edhe aprovimin e katër (4) pozitave të reja si dhe aprovimi 
i kërkesës për një projekt kapital një vjeçar i planifikuara për vitin 2009.
Shpenzimet e krijuara gjatë periudhës janar-dhjetor 2009 kryesisht përfshihen në kategorinë; 
Mallra dhe Shërbime, Paga dhe Mëditje, Shpenzime Komunale dhe Shpenzime Kapitale.
Në kuadër të Mallrave dhe Shërbimeve, përfshihen shpenzimet për shërbimet trajnuese, 
shpenzimet e udhëtimit, shpenzimet e telekomunikimit, blerjet e mallrave dhe shërbimeve 
(furnizim për zyrë, furnizim pastrimi etj), derivatet dhe lëndët djegëse, shpenzimet e regjistrim-
it dhe sigurimit, shpenzimet për mirëmbajtje, shpenzimet e qirasë, shpenzimet e marketingut 
dhe shpenzimet e përfaqësimit.
Nga kategoria e shpenzimeve Paga dhe Mëditje mbulohen shpenzimet e  pagave të stafit të 
IGJK-së. Shpenzimet Komunale kanë përfshirë shpenzimet e rrymës, telefonit, mbeturinave 
dhe ujit. Ndërsa në Shpenzimet Kapitale janë përfshirë; mobilieritë, pajisjet kompjuterike si dhe 
pajisje të tjera të teknologjisë informative, të realizuar sipas projektit kapital një vjeçar për vitin 
2009.
Në vijim po pasqyrojnë ekzekutimin e buxhetit për të gjitha kategoritë dhe kodet ekonomike të 
shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2009. 

Fig.36: Raporti i ekzekutimit të buxhetit 2009

Shpenzimet që përfshihen në Paga dhe Mëditje, Shpenzime Komunale dhe Shpenzime Kapi-
tale, janë mbuluar kryesisht nga buxheti i IGJK-së, ndërsa shpenzimet e kategorisë Mallra dhe 
Shërbime janë mbuluar vetëm 54.9% nga buxheti i IGJK-së, ngase një pjesë e konsiderueshme 
e këtyre shpenzimeve, sidomos shpenzimet e shërbimeve të arsimit dhe trajnimit janë mbuluar 
nga donatorët. Mjetet financiare të donatorëve janë menaxhuar nga vet donatorët dhe ato 
mjete nuk kanë rrjedhë përmes llogarisë së thesarit.
Buxhetin e vitit 2009, IGJK-ja e shpenzoi në mënyrë të arsyeshme dhe atë: 95.3% për Paga 
dhe Mëditje, 54.9% për Mallra dhe Shërbime, 65,7% për Shpenzime Komunale dhe 99.9% për 
Shpenzime Kapitale.
Në kohën e planifikimit buxhetor për vitin 2009, nuk ekzistonte ndonjë siguri e financimit të 
ndonjë programi nga donatorët, prandaj edhe buxheti për këtë vit është planifikuar dhe kërkuar 
duke llogaritur vetëm në të hyrat e IGJK-së nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës. Ndërkohë dona-

Përshkrimi Shpenzimet alokimet balanci  Progresi në %
Pagat 84,242.07 88,422.96 4,180.89 95.3%
Mallra dhe Shërbime 256,692.07 467,602.00 210,909.93 54.9%
Komunalie 10,780.25 16,400.00 5,619.75 65.7%
Kapitale 39,970.00 40,000.00 30 99.9%
total 391,684.39 612,424.96 220,740.57 64.0%
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torë të shumtë kanë ofruar gatishmëri për të financuar një numër të konsiderueshëm të aktiv-
iteteve të IGJK-së, sidomos ato të shërbimeve trajnuese, prandaj si rezultat i kësaj mbështetjeje, 
në vitin  2009, nga totali i buxhetit të IGJK-së janë shpenzuar vetëm 64.0% e mjeteve të apr-
ovuara financiare.10

Në këtë drejtim, mund të përmendim si shembull se vetëm UNDP, për vitin 2009, ka mbështetur 
IGJK-në me një vlerë financiare përafërsisht prej 340,641.26 $.
Duke ju referuar tabelës në fig.30, në vijim, në mënyrë grafike po paraqesim raportin lidhur me 
ekzekutimin e shpenzimeve, alokimeve dhe diferencën e mjeteve për vitin 2009.

Fig.37: Grafikoni i ekzekutimi të buxhetit 2009

Fig.38: Grafikoni i alokimit janar-dhjetor 2009

Grafikoni në fig.32, pasqyron mjetet dhe përqindjen e alokimit të mjeteve në katër kategori 
ekonomike. Alokimi më i madh i mjeteve nga totali i buxhetit  është bërë në Mallra dhe Shër-
bime.   

10 Shih numrin e aktiviteteve të realizuara me donatorë.

Ekzekutimi i buxhetit

Komunale Mallra dhe Shërbime Pagat

Shpenzuar Alokuara Balanci

Kapitale

 
 10,780 

3% 

256,692
 65% 

 84,242 
22% 

 39,970 
10% 

 

alokimet janar-Dhjetor 2009

Komunale Mallra dhe Shërbime Pagat Kapitale
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transaksionet prej: 1/1/2009 deri  12/31/2009    

  Numri i llogarisë       Emri i llogarisë         S hpenzimet                        alokimet                    bilanci

Kapitale        

  31000 Kapitale € 0.00 € 40,000.00 € 40,000.00

  31640 Kompjuter mbi 1000 euro € 5,010.00 € 0.00 -€ 5,010.00

  31650 Makina Fotokopjuese € 15,282.00 € 0.00 -€ 15,282.00

  31650 Mobilie € 9,470.00 € 0.00 -€ 9,470.00

  31690 Pajisje tjera € 10,208.00 € 0.00 -€ 10,208.00

Shuma  € 39,970.00 € 40,000.00 € 30.00

Komunali       

 11140 Komunali € 0.00 € 16,400.00 € 16,400.00

 13230 Mbeturinat € 962.40 € 0.00 -€ 962.40

 13210 Rryma € 3,218.54 € 0.00 -€ 3,218.54

 13250 Shpenzimet telefonike € 6,027.05 € 0.00 -€ 6,027.05

 13220 Uji € 572.26 € 0.00 -€ 572.26

Shuma  € 10,780.25 € 16,400.00 € 5,619.75

mallra dhe Shërbime      

 13100 Shpenzimet e udhëtimit € 8,404.27 € 0.00 -€ 8,404.27

 13300 Shërbimet  e telekomunikimit € 5,464.32 € 0.00 -€ 5,464.32

 13400 Shërbimet e trajnimit € 101,916.23 € 0.00 -€ 101,916.23

 13500
Mobilie dhe pajisje me pak se 
1000euro € 6,924.11 € 0.00 -€ 6,924.11

 13600
Blerje tjera te mallrave dhe shërbi-
meve € 26,748.96 € 0.00 -€ 26,748.96

 13700 Derivatet dhe lendet djegëse € 10,128.79 € 0.00 -€ 10,128.79

 13950
Shërbimet e regjistrimit dhe siguri-
meve € 12,259.40 € 0.00 -€ 12,259.40

 14000 Mirëmbajtja € 7,428.58 € 0.00 -€ 7,428.58

 14100 Qiraja € 70,599.96 € 0.00 -€ 70,599.96

 13660 Shpenzimet e marketingut € 6,817.45 € 0.00 -€ 1,114.00

 13000 Mallra dhe shërbime € 0.00 € 467,602.00 € 467,602.00

Shuma  € 256,692.07 € 467,602.00 € 210,909.93

Pagat       

 11140 Kontributi i punëdhënësit € 4,011.72 € 0.00 -€ 4,011.72

 11130 Kontributi i punëtorit  € 4,011.72 € 0.00 -€ 4,011.72

 11000 Pagat € 0.00 € 88,422.96 € 88,422.96

 11110 Pagat neto përmes listës € 72,826.02 € 0.00 -€ 72,826.02

 11120 Tatimi i ndalur në të ardhura € 3,392.61 € 0.00 -€ 3,392.61

Shuma   € 84,242.07 € 88,422.96 € 4,180.89

          

Shuma totale    € 391,684.39 € 612,424.96 € 220,740.57

Fig. 39: Transaksionet prej: 1/1/2009 deri  12/31/2009
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Fig.40: Shpenzimet

Duke iu referuar tabelës 2, në fig. 35, në mënyrë grafike janë paraqitur shpenzimet nga kat-
egoritë: Mallra dhe Shërbime, Paga dhe Mëditje, Komunale dhe Shpenzimet Kapitale. 
Vlen të përmendet se çdo pagesë e bërë nga mjete e ndara për IGJK-në janë  regjistruar në 
Sistemin Informativ Financiar (free balance) si dhe në bazën financiare të të dhënave të IGJK-së. 
Për më shumë detaje rreth zbatimit të buxhetit në vitin 2009, ekzistojnë Pasqyrat Financiare 
të përgatitura sipas standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit të cilat përmbushin të gjitha 
obligimet raportuese që dalin nga Ligji për Menaxhimin e Financave Publike. 
 

X.  PërFUNDImI 

Viti 2009 ishte shumë i suksesshëm për IGJK-në. Në këtë vit, instituti realizoj një numër të madh 
të programeve trajnuese, diplomoj gjeneratën e parë të kandidatëve (30) për gjyqtarë dhe 
prokurorë, organizoj dhe vlerësoj Provimin Përgatitor/Hyrës për gjeneratën e dytë të kandi-
datëve dhe filloj zbatimin e trajnimit të gjeneratës së dytë të kandidatëve për gjyqtarë dhe 
prokurorë të ardhshëm të Kosovës. IGJK vazhdoj të ndërtojë raporte të ngushta bashkëpunimi 
me donator ndërkombëtarë dhe përmes programeve të  veta si dhe atyre të realizuara përmes 
partnerëve ndërkombëtarë vazhdoj të ofrojë mundësi të mëdha për arsimim ligjor të gjy-
qtarëve, prokurorëve dhe profesionistëve tjerë të Kosovës. 
Instituti, gjithashtu ka punuar shumë së bashku me partneret e tij që të ofrojë vizita studimore 
për trajnuesit e IGJK-së, stafin dhe kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë të ardhshëm. IGJK ka 
vazhduar të zhvillojë publikime të ndryshme, me ç’rast ka realizuar disa publikime të reja duke 
përfshirë edhe ato përmes web site. Instituti ka vazhduar që të jetë një lider regjional në fushën 
e arsimimit ligjor. Programi i Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor ka shënuar rritjen e aktiviteteve 
pesë here më tepër në krahasim me vitin 2000 kur ishte themeluar. 
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Të arriturat e shumta të IGJK-së u realizuan përkundër sfidave të shumta të përjetuara me një 
staf të limituar dhe paga të ulëta të tyre.
IGJK mbetet i përkushtuar të jetë institucion profesional në drejtim të realizimit të funksioneve 
të tij në mënyrë efikase dhe me përdorim të teknologjive më moderne. 
Synimi i IGJK-së është që Kosova të ketë një sistem gjyqësor dhe prokurorial profesional, të pa 
anshëm dhe efikas i cili siguron sundimin e ligjit. Ky synim i IGJK-së udhëhiqet nga parimi se 
sundimin e ligjit e siguron vetëm një sistem gjyqësor dhe prokurorial profesional.

XI. mIratImI I raPOrtIt 
 
Duke u bazuar në nenin 8.3.d. të Statutit të IGJK-së, ky raport u aprovua nga Këshilli Drejtues i 
IGJK-së në mbledhjen e datës 12 maj  2010. 
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XII. aNEKSI I – KaLENDarI I aKtIVItEtEVE 
të rEaLIZUara Në 2009
P-Penale C-Civile

PM-Penale për të Mitur CE-Civile Ekonomike

KEDNJ-Konventë E – Etikë Gjyqësore

K-Kundërvajtje GjP-Gjyqtarë Porotë

TiT-Trajnim i Trajnuesve CP-Civile Përmbarimore

BP-Bashkëpunëtor Profesional CJK-Civle Jokontestimore

TP-Tryeze Penale TC-Tryeze civile

GjK-Gjykatë Kushtetuese TS-Trajnim i stafit

AC- E Drejta e BE-së TE - Tryeze ekspertësh

ShP-Shkathtësi Profesionale të Përfaqësimit 
Gjyqësor TT- Takime me trajnues

 

aKtIVItEtEt trajNUESE  Data Fusha  Financimi

PrOGramI I VaZHDUESHëm Për 
arSImIm LIGjOr          

jaNar  

Risitë në Ligjin për Procedurën Kontestimore 20/01/09  C  IGJK 

Shqiptimi i Masave Alternative në vend të 
Dënimit me burg 26-27/01/09

 IGJK-Ambasada 
Norvegjeze 

Testamenti si Bazë për Trashëgim 28/01/09  C  IGJK 

Bashkëpunimi në Kryerjen e Veprës Penale   30/01/09  P   IGJK 

SHKUrt  

Detyrat e Përgjithshme dhe Autorizimet e 
Prokurorit Publik  03/02/09  P  IGJK 

Risitë Kryesore në Ligjin e Procedurës Përm-
barimore   05/02/09  CP  IGJK 

Përpilimi i Kërkesës nga Organi Kompetent 10/02/09  K  IGJK 

Rregullimi i Mezhdës         11/02/09  CJK  IGJK 

Risitë në Ligjin për Procedurën Kontestimore  12/02/09  C  IGJK 

Kontrata për Ndërtimin  19/02/09  C  IGJK 

Takim me Trajnues 20/02/09  TT  IGJK 

Dispozitat e Përgjithshme Lidhur me Provat  24/02/09  P  IGJK 

Marrja në Pyetje e të Pandehurit  26/02/09  P  IGJK 

Përfitimi Joproporcional te Kontrata për 
Borxhin   27/02/09  C   IGJK 
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marS 

Korrupsioni Publik 03-04/03/09  P  IGJK - DD i SHBA 

Shqyrtimi Paraprak i Padisë dhe Parregullsitë 
e Saj  05/03/09  C  IGJK - UNDP 

Dëshmitaret në Procedurën Penale  06/03/09  P  IGJK 

Dukuria e Trafikimit të Narkotikëve  10-11/03/09  P  IGJK - DD i SHBA 

Kodi i Etikës dhe Sjelljes Profesionale  13/03/09  E  IGJK - USAID/NCSC 

Pastrimi i Parave  17-18/03/09  P  IGJK - DD i SHBA 

Ligji për Falimentimin  19-20/03/09  CE 
 IGJK-USAID/Deloite 

Consalting 

Mënyrat e Fitimit të Pronësisë    24/03/09  C  IGJK 

Procesverbalet në Procedurë, Marrja dhe 
Komunikimi i tyre  26/03/09  P  IGJK 

Zhvillimi i Shkathtësive të Përfaqësimit gjatë 
Gjykimit 24-26/03/09  ShP  IGJK - DD i SHBA - NITA 

Trafikimi me Qenie Njerëzore  31/03/09  P   IGJK - DD i SHBA 

PrILL 

Trafikimi me Qenie Njerëzore 01/04/09  P  IGJK - DD i SHBA 

Ligji për Procedurën Jokontestimore  02/04/09  CJK  IGJK 

Ekspertët dhe Ekspertiza  07/04/09  P  IGJK 

Zhvillimi i Shkathtësive të Përfaqësimit gjatë 
Gjykimit 06-08/04/09  ShP  IGJK - DD i SHBA - NITA 

Dëshmia e Dëshmitarit Viktimë  14-15/04/09  P  IGJK - DD i SHBA 

Masat Siguruese   16/04/09  C  IGJK 

Trajnim Bazik për Kodin e Etikës  16/04/09  E  IGJK - USAID/NCSC 

Masat e Diversitetit  17/04/09  PM  IGJK 

Masat e Fshehta dhe Teknike të Vëzhgimit 
dhe Hetimit  21/04/09  P  IGJK 

Mjetet Shpërthyese - Eksplozive 28-29/04/09  P  IGJK - DD i SHBA 

Ligji për Procedurën Kontestimore, Jokontes-
timore dhe Ligji për Procedurën Përmbari-
more  30/04/09  TC   IGJK - UNDP 

maj 

Aktgjykimi për Shkak të Heqjes Dorë nga 
Kërkesëpadia, Mosbindjes dhe Aktgjykimi pa 
Shqyrtim të Çështjes  04/05/09  C 

Shkeljet Tatimore 05-06/05/09  P  IGJK - DD i SHBA 

Aktakuza-Konfirmimi  i Aktakuzës  07/05/09  P  IGJK 

Trajnimi i avancuar - KEDNJ 08/05/09  KEDNJ  IGJK 

Trajnim i avancuar për gjyqtarët porotë 12/05/09  GjP  IGJK 

Ligji për Procedurën Kontestimore 14-16/05/09  TC  IGJK - UNDP 

Këqyrja dhe Rikonstruksioni i Vendit të Ng-
jarjes  18/05/09  P  IGJK 
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Masat e Diversitetit  20/05/09  PM  IGJK 

E Drejta e Autorit dhe të Drejtat tjera të 
Përafërta  21-22/05/09  CE 

 IGJK-USAID/Deloite 
Consalting 

Seminar për bashkëpunëtorët profesional   25-26/05/09  BP  IGJK - USAID/NCSC 

Procedura e Shkurtër dhe Dhënia e Urdhrit 
Ndëshkimor 27/05/09  P  IGJK 

Trajnim i Trajnuesve të IGJK-së  28-29/05/09  TiT   IGJK - USAID/NCSC 

QErSHOr 

Ekzekutimi i Dënimit me Burg  02/06/09  P  IGJK 

Mjetet e Jashtëzakonshme Juridike- Propozi-
mi për Përsëritjen e Procedurës 04/06/09  C  IGJK 

Ndërmjetësimi dhe Pajtimi Gjyqësor  09/06/09  C  IGJK 

Kodi i Etikës: (Trajnim i avancuar) - Regjioni i 
Prizrenit 11/06/09  E  IGJK - USAID/NCSC 

Parashkrimi i Ndjekjes Penale dhe Ekzekuti-
mit të Dënimit  12/06/09  P  IGJK 

Masat për Sigurimin e Pranisë së të Pandehu-
rit në Procedurë  16/06/09  P  IGJK 

Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Dre-
jtave dhe Lirive Themelore të Njeriut  17/06/09  KEDNJ  IGJK 

Ligji për Konkurrencën  18-19/06/09  CE 
 IGJK-USAID/Deloite 

Consalting 

Aspektet Kryesore të Shqyrtimit Gjyqësor   22-23/06/09  P  IGJK 

Zhvillimi i Shkathtësive të Përfaqësimit gjatë 
Gjykimit 23-25/06/09  P  IGJK - DD i SHBA - NITA 

Ligji për Procedurën Përmbarimore  25-26/06/09  TC  IGJK 

Trajnim i avancuar për gjyqtarët porotë   29/06/09  GjP   

KOrrIK 

Trajnim për Barazi Gjinore dhe Integrim të 
Minoriteteve 01-03/07/09   IGJK - UNIFEM 

Ligji Penal për të Mitur  03-05/07/09  PM  IGJK - UNICEF 

Krimet Seksuale – Pornografia e Fëmijëve   21-22/07/09  P   IGJK - DD i SHBA 

SHtatOr 

Risitë në Ligjin për Pronësinë dhe të Drejtat 
Tjera Sendore  17/09/09  C  IGJK 

Tryezë për gjyqtarët e gjykatave për kundër-
vajtje  18/09/09  K  IGJK 

Ankesa - Vendimet e Gjykatës së Shkallës së 
Parë Lidhur me Ankesën-Kufijtë e Shqyrtimit 
të Ankesës  22/09/09  P  IGJK 

Ligji për Investimet e Huaja  
23-24/09/09  

 IGJK-USAID/Deloit 
Consalting 

Tryezë në Nivel Ekspertësh  25-26/09/09  CJK  IGJK - UNDP 

Trajnim mbi Ligjin për Marrëveshjen për 
Pranim të Fajësisë 22-24/09/09  P  IGJK - DD i SHBA 
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Trajnimi për bashkëpunëtorët profesional  28-29/09/09  BP  IGJK - USAID/NCSC 

Trajnim i avancuar  për gjyqtaret porotë  29/09/09  GjP  IGJK 

Dhuna në Familje-Efikasiteti i Luftës Kundër 
Kësaj Dukurie  

 
30/09/09  C   IGJK - UNDP 

tEtOr 

Trajnim i Trajnuesve IGJK-NCSC  01-02/10/09  TiT  IGJK - USAID/NCSC 

Trajnim i Stafit të IGJK-së 06/10/09  TS  IGJK - USAID/NCSC 

E Drejta e BE-së, Acquis Communitaire 07-09/10/09  AC  IGJK-EULEX 

Rishikimi i Procedurës Penale  13/10/09  P  IGJK 

Trafikimi me Njerëz   15/10/09  P  IGJK 

Kompensimi i Dëmit  20/10/09  C  IGJK 

Hartimi i Aktakuzës   21/10/09  P   IGJK - DD i SHBA 

Ligji mbi Sigurinë në Komunikacionin Rrugor  22/10/09  K   IGJK 

Kodi i Etikes  (Regjioni  i Gjilanit) 27/10/09  E  IGJK - USAID/NCSC 

Dëgjimi i Dëshmitarit në Procedurën Penale  28/10/09  P  IGJK 

Roli dhe Rëndësia e Gjykatës Kushtetuese të Republikës 
së Kosovës  29/10/09  GjK   IGJK 

NëNtOr  

Palët dhe Përfaqësimi i tyre në Procedurë 
03/11/09  C  IGJK 

Procedura e Konfiskimit  04/11/09  P  IGJK 

Hartimi i draft- PVAL për vitin 2010   05-06/11/09  TE   IGJK 

Trajnim bazik për Kodin e Etikës Regjioni i  
Pejës  12/11/09  E  IGJK - USAID/NCSC 

E Drejta e Punës  17/11/09  C  IGJK 

Finalizimi i PVAL-2010   18/11/09  TE  IGJK 

Ankesa dhe Shkaqet e Paraqitjes së Ankesës  19/11/09  C  IGJK 

Ekzekutimi i Vendimeve  20/11/09  P  IGJK 

Juridiksioni i Gjykatave në Çështjet Adminis-
trative 

 
26/11/09  C   IGJK 

DHjEtOr 

Konventa Evropiane për të Drejtat dhe Liritë 
Themelore të Njeriut  01/12/09  KEDNJ  IGJK 

Efektet Juridike të Posedimit  03/12/09  C  IGJK 

Tryezë pune-penale (Regjionale) Prizren-Pejë  04/12/09  TP  IGJK 

Tryezë pune-penale (Regjionale) Prishtinë, 
Mitrovicë dhe Gjilan  08/12/09  TP  IGJK 

Mbrojtja e Pronës 10/12/09  C  IGJK 

Ligji mbi Sigurinë në Komunikacionin Rrugor 14/12/09  K  IGJK 

Ligji për Rendin dhe Qetësinë Publike  15/09/09  K  IGJK 

Konventa Evropiane për të Drejtat dhe Liritë 
Themelore të Njeriut    

 
17/12/09  KEDNJ   IGJK 
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PrOGramI FILLEStar Për 
arSImIm LIGjOr 

 

       

jaNar

Trajnimet në fazën e parë  05-30/01/09   IGJK-UNDP 

SHKUrt   
 

Hartimi i Provimit Përfundimtarë të fazës së 
parë 10/02/09  IGJK 

Profilizimi i kandidatëve  16/02/09    IGJK 

marS 

Provimi Përfundimtarë i fazës së parë 04-06-09/03 IGJK 

Vlerësimi i provimit përfundimtarë 
të fazës së parë 10-11/02/09 IGJK 

Fillimi i trajnimit për fazën e dytë të PFAL  23/02/09    IGJK-UNDP 

PrILL 

Vizitë në Akademinë Trajnuese të Maqedo-
nisë  10/04/09    IGJK-UNDP 

maj 

Hartimi i Provimit Përgatitor/Hyrës për gjen-
eratën e dytë të kandidatëve për gjyqtarë 
dhe prokurorë 28-30/04/09   IGJK-UNDP-KPGJP 

Formatizimi dhe fotokopjimi i provimeve  02-30/05/09   IGJK-UNDP 

QErSHOr 

Provimi përfundimtarë i fazës së dytë të PFAL 01-05/06/09  IGJK

Provimi Përgatitor/Hyrës (dita I me shkrim) 13/06/09  IGJK-KPGJP 

Vlerësimi i provimit të parë  15-17/06/09   IGJK-KPGJP 

Provimi Përgatitor/Hyrës (dita II–me shkrim) 20/06/09  IGJK-KPGJP 

Vlerësimi i provimit të dytë  22-25/06/09   IGJK-KPGJP 

KOrrIK 

Provimi me gojë 09/07/09  IGJK 

Fillimi i fazës së tretë të PFAL - Mentorimit 06/07/09  IGJK-UNDP 

Publikimi i Raportit dhe Rezultateve Përfundimtare të 
Provimit Përgatitor 14/07/09  IGJK-KPGJP 

Takim me Mentorët  29/07/09    IGJK 
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GUSHt

Takim i Këshillit të Programit 21/08/09  IGJK 

Takimi i Koordinatorëve të mentorëve dhe 
kandidatëve  24/08/09    IGJK 

SHtatOr

Takim orientues me kandidatët e PFAL- 
gjenerata e dytë 07/09/09  IGJK 

Takimi i Koordinatorëve të Mentorëve 
dhe kandidatëve 10/09/09  IGJK 

Trajnim i trajnuesve për PFAL-gjenerata 
e dytë 11/09/09  IGJK 

Ceremonia e fillimit të PFAL-gjenerata e dytë 16/09/09  IGJK-UNDP 

Fillimi i fazës së parë të gjeneratës së dytë të 
PFAL  16/09/09    IGJK-UNDP 

tEtOr  

Takimi i Koordinatorëve të Mentorëve dhe 
kandidatëve 12/10/09  IGJK 

Takim me Mentorët  23/10/09    IGJK 

NëNtOr 

Vizita e kandidatëve të PFAL – gjenerata e 
parë në Qendrën Korrektuese për të Mitur në 
Lipjan 04-06/11/09   IGJK-MD 

Vizitë në Shkollën e Magjistraturës 
në Republikën e Shqipërisë 11-15/11/09   IGJK-UNDP 

Takimi i Koordinatorëve të Mentorëve 
dhe kandidatëve 11/11/09  IGJK 

Hartimi i provimit të mes-fazës së parë 
të PFAL-gjenerata e dytë  23-25/11/09   IGJK 

DHjEtOr 

Ceremonia e Diplomimit të kandidatëve të 
PFAL- gjenerata e parë 14/12/09  IGJK-UNDP 

Provimi i mes-fazës së parë të PFAL- gjenerata 
e dytë 07-11/12/09   IGJK 

Vlerësimi i provimit të mes-fazës së parë të 
PFAL – gjenerata e dytë  21-25/12/09   IGJK 
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XIII. aneksi II - LISta E SHKUrtESaVE

IGjK  Instituti Gjyqësor i Kosovës
PFaL  Programi Fillestar për Arsimim Ligjor
PVaL  Programi i Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor
DD  Departamenti i Drejtësisë i SHBA-ve
KPK  Kodi i Penal i Kosovës
KPPK  Kodi i Procedurës Penale të Kosovës
LPK  Ligji i Procedurës Kontestimore
LPjK  Ligji i Procedurës Jokontestimore
LPP  Ligji i Procedurës Përmbarimore
LSKrr  Ligji për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor
LrQP  Ligji për Rendin dhe Qetësinë Publike
US-DOj  Ambasada Amerikane, Departamenti i Drejtësisë së SHBA-ve
OPDat  Zyra Tejoqeanike për Zhvillim të Trajnimeve Profesionale 
  për Prokurorë
bE  Bashkimi Evropian
UNDP  Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim
NCSC  Programi për Përkrahje, Sektorit të Drejtësisë në Kosovë
UNICEF  Programi i Kombeve të Bashkuara për Fondin e Fëmijëve
UNIFEm  Programi për Zhvillim i Rrjetit të Gruas
EULEX  Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit
NIta  Instituti Kombëtar për Përkrahje gjatë Gjykimit
USaID  Ndihma nga Populli Amerikan
twinning Project EU-LEr Projekti i Binjakëzimit, financuar nga BE-së – Zyra e 
  Komisionit Evropian në Prishtinë.

 

Grupi punues që përgatiti raportin Vjetor 2009
Hartues: Lavdim Krasniqi, besim morina, Fatmire Cacaj, Suzana Pllana
Përkthyes në gjuhën angleze: Lindita Gashi, Linda Fejzullahu
Përkthyes në gjuhën serbe: Ismet Sadriu
Dizajni dhe ballina: mary aguirre-Shahin, Esq., KjI Special advisor
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