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1. Përmbledhje ekzekutive
Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK) është institucioni i pavarur dhe kryesor për trajnimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, 
organizimin e provimit përgatitorë dhe përgatitjen profesionale të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë të ardhshëm, 
trajnimin e profesionistëve tjerë në kuadër të sistemit gjyqësor e prokurorial të Kosovës, të identifikuar nga IGJK, si dhe 
zhvillimin e planeve për një sistem gjyqësor të pavarur, të paanshëm, efikas dhe efektiv si dhe kryen veprimtari të tjera 
profesionale si institucion profesional-kërkimor për zhvillimin e gjyqësisë në Kosovë në pajtim me standardet evropiane 
(Ligji nr. 02/L-25).

Raport Vjetor i Punës, prezanton aktivitetet e Institutit Gjyqësor të Kosovës (IGJK) të realizuara gjatë vitit 2014, vit ky 
gjatë të cilit IGJK është përqendruar në zbatimin e programit të punës me qëllim të ngritjes së kapaciteteve profesionale 
dhe interdisiplinare të sistemit gjyqësor dhe prokurorial, përmes programeve të ndryshme trajnuese në të cilat janë përfshirë 
përveç gjyqtarëve dhe prokurorëve janë përfshirë edhe kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë si dhe profesionistët tjerë nga 
lëmi i gjyqësisë e prokurorisë të identifikuar nga IGJK.  

Në këtë raport janë të përfshira trajnimet e vazhdueshme për gjyqtarë dhe prokurorë të cilat janë organizuar nga të gjitha 
lëmit e së drejtës, penale, civile, drejtësia për të mitur, administrative, kushtetuese, tregtare, e drejta ndërkombëtare, e drejta e 
Bashkimit Evropian, të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut etj.  Në kuadër të këtyre aktiviteteve janë përfshirë edhe tema 
e module të karakterit interdisiplinar si etika profesionale, arsyetimi ligjor, menaxhim dhe shumë trajnime tjera të cilat janë 
paraqitur në mënyrë të hollësishme. 

Në mbështetje të gjyqtarëve dhe prokurorëve të sapo emëruar, në kuadër të programeve orientuese janë organizuar trajnime 
lidhur me strukturën e re organizative në gjykata dhe prokurori. 

Sipas kërkesave të KGJK-së dhe KPK-së, IGJK pas organizimit me sukses të Provimit Përgatitor për gjeneratën e pestë të 
kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë, organizoi edhe trajnimin për përgatitjen profesionale të këtyre kandidatëve, i cili 
organizohet në kuadër të trajnimeve fillestare. 

Gjatë periudhës raportuese IGJK ka organizuar trajnime për stafin mbështetës të gjykatave dhe prokurorive, ndërsa është 
punuar intensivisht edhe në fushën e publikimeve me ç’rast janë publikuar një seri e moduleve në të gjitha programet trajnuese 
si dhe buletine e broshura. Aktivitete përgatitore janë zhvilluar edhe në drejtim të ofrimit të mundësive për qasje në burime 
ligjore dhe hulumtime në ngritje të kapaciteteve të përfituesve të IGJK-së.

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

Përveç aktiviteteve në Departamentin e Programit edhe në Departamentin për Administratë dhe Financa janë realizuar 
aktivitetet të shumta. Sfidat gjatë vitit 2014 si rezultat i rritjes së nevojës për trajnime, u shprehën jo vetëm në buxhetin e 
IGJK-së, por edhe në nevojën për më shumë personel. Megjithatë me mbështetje të donatorëve, me programe të praktikës 
dhe shpërndarje adekuate të detyrave dhe trajnimeve për stafin është arritur të menaxhohet kryerja e funksioneve të IGJK-së.  

Pavarësisht sfidave të hasura gjatë zbatimit të aktiviteteve të përshkruara në këtë raport, , perspektivat për zbatim të mandatit 
ligjor dhe vizionit e misionit të IGJK-së do të vazhdojnë të kenë përkushtim edhe më të lartë nga të gjitha strukturat e IGJK-
së, në përmbushjen e objektivave për ndërtimin e një sistemit gjyqësor të pavarur, të paanshëm dhe profesional jo vetëm tek 
gjyqtarët dhe prokurorët ekzistues por edhe përgatitjen e kandidatëve të ardhshëm për funksionin e gjyqtarit dhe prokurorit. 
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2. Korniza Ligjore
Instituti Gjyqësor i Kosovës është i themeluar nga OSBE-Misioni në Kosovë në vitin 2000, mision ky i cili edhe e ka  
menaxhuar, financuar dhe udhëhequr deri në vitin 2006, kur Kuvendi i Kosovës nxjerr  Ligjin nr. 02/L-25 me të cilin IGJK-në 
e themelon si organ të pavarur profesional i cili gëzon statusin e personit juridik. 

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

2.1 baza ekzistuese ligjore që rregullon IGjK-në

Për të realizuar funksionet themelore IGJK ka nxjerrë aktet nënligjore të brendshme që kanë të bëjnë qoftë me organizimin dhe 
administrimin e brendshëm apo edhe me funksionimin e programeve të ndryshme trajnuese, e të cilat paraqiten si më poshtë:

- Statuti,
- Rregullore Nr. 01/2013 për Programin e Trajnimit Fillestar dhe Provimin Përgatitor,
- Rregullore Nr. 02/2013 për Programin e Trajnimit të Vazhdueshëm,
- Rregullore Nr. 01/2014 për Kërkime dhe Publikime në Institutin Gjyqësor të Kosovës,
- Udhëzimi Administrativ Nr. 01/2009 për Organizimin dhe Strukturimin e Brendshëm të IGJK-së, 
- Udhëzimi Administrativ Nr. 01/2011 për mënyrën dhe format e komunikimit zyrtar si dhe përgatitjen dhe trajtimin 
e dokumentacionit zyrtar,
- Udhëzim Administrativ Nr. 02/2011 për koordinim me donatorët e IGJK-së, 
- Udhëzim Nr. 01/2012 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e vendeve të punës në Institutin Gjyqësor 
të Kosovës i cili shfuqizon Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2009 për Organizimin dhe Strukturimin e Brendshëm të 
Institutit Gjyqësor të Kosovës, 
- Udhëzimi Administrativ Nr. 02/2012 për Vlerësimin e Pasurisë të Institutit Gjyqësor të Kosovës,
- Udhëzim Administrativ nr. 01/2013 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr. 01/2012 për 
Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e vendeve të punës në Institutin Gjyqësor të Kosovës,
- Rregullat për Procedurën e Organizimit të Provimit Përgatitor, 
- Rregullat për Zgjedhjen e Trajnuesve të Përkohshëm të IGJK-së, 

2.2 Përmirësimi i bazës ligjore në periudhën raportuese

Gjatë periudhës raportuese nuk ka pasur ndryshime ligjore të cilat do të mund të kishin ndikim të drejtpërdrejtë institucional, 
përveç faktit se ndryshimet ligjore që kanë ndodhur gjatë vitit 2013 veçanërisht ato në strukturën e gjykatave dhe prokurorive, 
gjatë vitit 2014 IGJK ka bërë përpjekje t’i përfshijë në programin e vet trajnues gjë e cila ka rrit vëllimin e punës.

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

Përveç zbatimit të Ligjit për Themelimin e Instituti Gjyqësor të Kosovës, akteve normative të brendshme për të cilat IGJK në 
mënyrë të veçantë i kushton kujdes, po ashtu gjatë punës së vet IGJK është e lidhur ngushtë me zbatimin e Ligjit për Gjykata, 
Ligjin për Prokurorinë e Shtetit, Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës. 
Në këtë drejtim për IGJK-në janë paraqitur disa vështirësi së pari për faktin se këto ligje nuk kanë qenë në harmoni të plotë 
me Ligjin për Themelimin e Institutit Gjyqësor të Kosovës e veçanërisht në pjesën e kompetencave gjë e cila ka krijuar disa 
huti tek të institucionet përkatëse rreth përmbushjes së detyrimeve ligjore që burojnë nga këto ligje. Konkretisht kjo është 
reflektuar tek organizimi i provimit përgatitor për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë.
Përveç kësaj mos harmonizimi i vet Ligjit për Gjykata dhe Ligjit për Prokurorin e Shtetit posaçërisht lidhur me kriteret për 
emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve ka krijuar disa vështirësi për IGJK në zbatimin e Programit për Trajnim Fillestar për 
kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë.
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3. Përshkrimi i IGjK-së
IGJK si institucion profesional i cili luan rol të madh për funksionimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial të pavarur, 
kompetent, efikas dhe që e gëzon besimin e publikut, synon ngritjen e bashkëpunimit të brendshëm dhe më gjerë me qëllim 
të zhvillimit të programeve trajnuese për përfituesit e vet si dhe zhvillimin e resurseve për hulumtime dhe qasje në burime 
ligjore sipas standardeve më të larta të fushës së trajnimeve gjyqësore.

3.1 misioni  dhe Vizioni

Në bashkëpunim dhe partneritet gjithëpërfshirës, IGJK zhvillon programe trajnimi dhe ofron resurse adekuate, në ngritje të 
kapaciteteve për gjyqësorin dhe prokurorinë në zbatim të standardeve më të larta të performancës profesionale dhe etike.

Misioni kryesor i IGJK-së është që të:
• Mbështesë ngritjen e vazhdueshme profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve, përfshirë edhe ata të sapoemëruar;
• Organizojë Provimin Përgatitor për kualifikim të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë në trajnimin fillestar mbi 
bazë të parimeve të meritës;
• Ngrit kualitetin e kompetencave profesionale dhe interdisiplinare të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë;
• Ngrit kapacitetet profesionale të stafit të gjykatave dhe prokurorive;
• Zhvillojë plane aftësimi dhe veprimtari profesionale kërkimore me qëllim të ngritjes së kualitetit të trajnimeve në 
mbështetje të gjyqësisë dhe prokurorisë bazuar në standardet ndërkombëtare.

Vizoni i IGJK është, që si institucion i pavarur duke iu përshtatur dinamikës së zhvillimeve të gjithanshme, IGJK synon 
zhvillimin në një institucion të specializuar, në ofrimin e programeve trajnuese dhe shërbimeve për sistemin gjyqësor dhe 
prokurorial, që ai të jetë profesional, i besueshëm, i paanshëm dhe i pavarur. 

3.2 Kompetencat e IGjK-së sipas ligjit 

Bazuar në Ligjin për Themelim, IGJK-ja është institucioni kryesor përgjegjës për: 
a. Aftësimin e bartësve dhe bartësve potencial të funksionit në gjyqësi (gjyqtarëve dhe prokurorëve); 
b. Vlerësimin dhe organizimin e provimit përgatitor për gjyqtarë dhe prokurorë; 
c. Kurset e posaçme të aftësimit për avancim të gjyqtarëve dhe prokurorëve; 
d. Kurse për aftësimin bazë të gjyqtarëve porotë; dhe 
e. Kurse për aftësimin e profesionistëve të tjerë në lëmin e gjyqësisë të identifikuara nga IGJK-ja.  

IGJK-ja gjatë punës së vet, po ashtu kryen edhe funksione tjera si më poshtë: 
a. Zhvillon plane aftësimi afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata për një gjyqësi efikase, efektive dhe të paanshme; 
b. Kryen edhe veprimtari të tjera profesionale si institucion profesional-kërkimor për zhvillimin e gjyqësisë në Kosovë 
në pajtim me standardet evropiane. 

4. Fushëveprimi i IGjK-së
Instituti Gjyqësor i Kosovës si institucion kryesor për aftësim brenda sistemit gjyqësor të Kosovës kryen funksionet e veta 
bazuar në parimet e ligjshmërisë, paanshmërisë dhe efikasitetit. 

IGJK-ja është organ i pavarur i cili vepron në bashkëpunim me KGJK-në dhe KPK-në për koordinimin e nevojave për 
aftësimin profesional të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës, për aftësimin e kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë, si 
dhe për çështje të tjera që kanë të bëjnë me sistemin gjyqësor të Kosovës. 
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Strategjinë dhe programin e punës, IGJK-ja e harton në harmoni me parametrat e përgjithshme të përcaktuara nga Këshilli Gjyqësor 
i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës, të cilët janë përgjegjës për çështjet gjyqësore dhe prokuroriale në Kosovë. 

4.1 Organizimi, veprimtaritë, personeli dhe niveli i rrogave 

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

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

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

Struktura organizative e Instituti Gjyqësor të Kosovës është e paraqitur në organogram.

4.2 Këshilli Drejtues

Këshilli Drejtues i IGJK-së, ka në përbërjen e tij 13 anëtarë, 9 prej të cilëve emërohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës 
me propozimin e institucioneve përkatëse. 
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Anëtarë mandator të Këshillit janë Kryetari i Këshillit Gjyqësor dhe Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. 

a. Përbërja dhe mandati

Anëtarë të cilët emërohen nga Kuvendi i Kosovës sipas propozimit të institucioneve vijuese janë:
a. 1 (një) anëtar nga Qeveria e Kosovës; 
b. 2 (dy) anëtarë nga Gjykata Supreme e Kosovës; 
c. 1 (një) anëtar nga Prokuroria Publike e Kosovës; 
d. 1 (një) anëtar nga Fakulteti Juridik i Universitetit të Prishtinës; 
e. 1 (një) anëtarë nga Shoqata e Gjyqtarëve të Kosovës; 
f. 1 (një) anëtarë nga Shoqata e Prokurorëve të Kosovës; 
g. 1 (një) anëtarë nga Oda e Avokatëve të Kosovës; 
h. 1 (një) anëtar nga Shoqata e Juristëve të Kosovës. 

Sipas ligjit dy anëtarë me mandat dyvjeçarë emërohen nga institucionet vijuese: 
a. 1(një) anëtar nga UNMIK-u 
b. 1(një) anëtar nga OSBE-ja 

UNMIK-u nuk ka dërguar anëtarin përfaqësues që nga viti 2009. Nga të gjithë anëtarët, 2 janë nga radhët e komunitetit pakicë.

Gjatë vitit 2014 Këshilli Drejtues ka mbajtur 4 takime të rregullta deri në muajin maj ku për shkak të skadimit të mandatit të 
shtatë (7) anëtarëve Këshilli ka mbetur pa kuorum dhe nuk ka mundur të marrë vendime. Gjatë kësaj kohe Këshilli ka pasur 
vetëm 5 anëtarë të cilët kanë mbajtur 2 dy takime konsultative dhe informuese, pa të drejtë të vendimmarrjes.

Në mbledhjet e rregullta gjatë vitit 2014, Këshilli Drejtues ka marrë vendime dhe ka miratuar aktet si më poshtë;
- Objektivat strategjike të IGJK-së për vitin 2014
- Raporti Vjetor i Punës të IGJK-së për vitin 2013
- Kërkesa Buxhetore e IGJK-së për vitin 2015
- Rregullorja për Kërkime dhe Publikime të IGJK-së.
- Formimi i Këshillit të Redaksisë për Publikime të IGJK-së
- Formimi i komisionit për përzgjedhjen e Koordinatorit të Programit
- Ndryshohet dhe plotësohet neni 1, pika a) e vendimit i nxjerr me 13.09.2012 (Zgjedhja e anëtarit të komisionit për 
përzgjedhjen e trajnuesve të përkohshëm të IGJK-së)

b. Kompetencat 

Sipas ligjit, Këshilli Drejtues i IGJK-së, është përgjegjës për:
a. Zgjedhjen dhe shkarkimin e Drejtorit;
b. Miratimin e Statutit të IGJK-së;
c. Miratimin e projektbuxhetit të IGJK-së dhe programin e trajnimeve;
d. Përcaktimin e strukturës dhe funksioneve të IGJK-së sipas këtij ligji;
e. Metodologjinë e aftësimit të bartësve dhe bartësve potencial të funksionit gjyqësor;
f. Dhënien e këshillave lidhur me financimin dhe kontraktimin me donatorë për përkrahjen e programeve të IGJK-së;

c. Funksionalizimi 

Funksionalizimi i Këshillit Drejtues do të bëhet pas propozimit të institucioneve përkatëse të kandidatëve për anëtarë të 
Këshillit Drejtues dhe miratimit të tyre nga ana Kuvendit të Republikës së Kosovës. 

Në kohën e hartimit të këtij raporti (mars 2015), Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar gjashtë (6) anëtarë të Këshillit 
Drejtues me të cilët është krijuar kuorumi dhe ka filluar puna e rregullt e Këshillit. Ndërkohë pritet të miratohet edhe një (1) 
anëtarë tjerë sipas propozimeve të institucioneve përkatëse. 
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4.3 Këshilli Programor

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

• pjesëmarrja në përgatitjen dhe rifreskimin e programeve trajnuese dhe procesin e përzgjedhjes së trajnuesve të 
IGJK-së; 
• këshillimi i organeve drejtuese të IGJK-së për çështje të ndryshme nga fusha praktike e zbatimit të ligjit;
• mbështetja në themelimin dhe mbajtjen e kontakteve me institucione vendore dhe ndërkombëtare lidhur me 
aktivitetet e IGJK-së. 

Këshilli Programor përbëhet nga:
1. Një gjyqtar, përfaqësues i Këshillit Drejtues; 
2. Një prokuror, përfaqësues i Këshillit Drejtues;
3. Një profesor nga Fakulteti Juridik i Universitetit të Prishtinës;
4. Drejtori i Institutit Gjyqësor të Kosovës;
5. Koordinatori i Programit në IGJK;

 
Gjatë vitit 2014, Këshilli Programor ka mbajtur 1 takim ku është diskutuar për Planin për Zbatim të Programit Kornizë të 
Trajnimeve për gjashtëmujorin e II të vitit 2014. 

Për faktin se disa përfaqësues në Këshillin Programor janë anëtarë të Këshillit Drejtues me skadimin e mandatit të anëtarëve 
të Këshillit Drejtues ju ka skaduar edhe mandati në Këshillin Programor dhe për këtë arsye nuk janë mbajtur shumë takime 
gjatë vitit 2014. 

4.4 Ekzekutivi

Bazuar në aktin për organizimin e brendshëm IGJK, ka këtë strukturë:
- Zyra e Drejtorit 
- Departamenti i Programit dhe 
- Departamenti për Administratë dhe Financa

a.  Drejtori

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

a. administrimin dhe menaxhimin e përgjithshëm të IGJK-së dhe për garantimin e 
zbatimit të funksioneve që i janë besuar atij;
b. sigurimin e udhëzimeve dhe këshillave profesionale në funksion të IGJK-së;
c. menaxhimin me personelin dhe organizimin e IGJK-së;
d. nxjerrjen e vendimeve dhe udhëzimeve administrative për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me funksionet e tij;
e. menaxhimin efikas dhe të suksesshëm të burimeve financiare dhe donacioneve që i ndahen IGJK-së;
f. zbatimin e politikës jodiskriminuese të personelit brenda IGJK-së, përfshirë edhe përfaqësimin e paanshëm gjinor 
dhe etnik.

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

a. Është përgjegjës për menaxhimin e përgjithshëm dhe organizimin e aktiviteteve të Institutit; 
b. Zhvillon plane strategjike afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata për Institutin, projekt buxhete vjetore dhe dokumente tjera; 
c. Zgjedh, sistematizon dhe largon punëtorët e Institutit sipas procedurave të përcaktuara me ligj, 
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d. Menaxhon pronën e Institutit, 
e. Përfaqëson Institutin para palëve të treta përfshirë edhe donatorët, 
f. Miraton përbërjen e trajnuesve dhe pjesëmarrësve për trajnime konkrete në programet e trajnimeve, 
g. Lidhë kontrata dhe marrëveshje mirëkuptimi në emër dhe për llogari të Institutit. 
h. Zbaton detyrat që burojnë nga ligji, nga statuti, aktet tjera të brendshme dhe nga vendimet e Këshillit Drejtues. 

b. menaxhmenti i mesëm

Siç u theksua edhe më lartë, IGJK aktivitetet e veta i kryen nëpërmjet dy departamenteve, Departamentit të Programit dhe 
Departamentit të Administratës dhe Financave.

Departamentin e Programit e udhëheq Koordinatori i Programit i cili përket kategorisë së nivelit drejtues. Ky departament 
është përgjegjës për: 

• Zhvillimin dhe zbatimin e metodave për vlerësim të nevojave trajnuese dhe metodologjisë së trajnimeve;
• Përgatitjen e politikave dhe strategjive trajnuese;
• Organizimin e trajnimeve për gjyqtarë dhe prokurorë, kandidatë për gjyqtarë dhe prokurorë si dhe trajnimeve për 
profesionistë tjerë nga lëmi i gjyqësisë, të identifikuar nga IGJK;
• Zhvillimin e hulumtimeve, publikimeve dhe ofrimin e qasjes në burime ligjore në avancim të trajnimeve gjyqësore;

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

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

c.  mandati

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

4.5 burimet Njerëzore

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

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

a. Numri i punëtorëve

Sipas Ligjit të Buxhetit për vitin 2014 numri i përgjithshëm i pozitave të aprovuara në IGJK ka qenë  25 pozita të karrierës. 
Ndërsa numri i përgjithshëm i të punësuarve ka qenë 26, pasi që njeri nga të punësuarit ka qenë zëvendësim për një periudhë 
një vjeçare. Nga numri total i stafit 73% e tyre  janë me studime post-diplomike dhe diplomike, 26% me shkollë të mesme, 
ndërsa në pikëpamje gjinore nga të gjithë të punësuarit në IGJK 58%  janë femra kurse 42% meshkuj. 

Gjatë gjithë vitit janë zhvilluar disa procedura të rekrutimit për plotësimin e pozitave të lira dhe janë organizuar disa  trajnime 



RAPORTI VJETOR 2014

13

dhe punëtori për stafin brenda dhe jashtë IGJK-së, është përgatitur plani i trajnimeve, plani individual i punës nga të gjithë 
nëpunësit dhe vlerësimi për arritjen e objektivave të punës.

b. Nevojat për punëtorë të rinj

Pavarësisht kërkesave të bëra me vite, ende ekziston mungesa e pozitave të domosdoshme të cilat do të mundësonin zbatimin 
e infrastrukturës ligjore dhe programeve profesionale të IGJK-së dhe  përballjen me vëllimin e punës së krijuar.

Pesë (5) pozitat e  kërkuara për vitin 2015 me qëllim të plotësimit të nevojave në fusha të caktuara janë: 
• një (1) Ekspert të Programeve – IGJK ka disa programe trajnuese që ju dedikohen përfituesve të ndryshëm dhe këto programe kanë 
nevojë për personel shtesë profesional, për identifikim të nevojave, hartim të programeve adekuate dhe vlerësimin e trajnimeve. 
• një (1) Zyrtar për Integrime – në mesin e prioriteteve të caktuara për plotësim të kritereve gjatë procesit për integrime 
sidomos ato të caktuara me MSA dhe strategjive tjera të vendit është sundimi i ligjit ku ngritja e kapaciteteve është 
pjesë e pandarë. Janë të shumta aktivitetet dhe shërbimet që kërkohen gjatë këtij procesi, prandaj kjo përgjegjësi është 
e vështirë të realizohen në mungesë të zyrtarit përgjegjës për integrime. 
• një (1) Auditor - pozita e auditorit ndikon direkt në ngritjen e menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm.
• një (1) Certifikues – pozita e certifikuesit është pozitë e paraparë edhe me ligj dhe e rëndësishme në hierarkinë e 
kontrollit të brendshëm ku ndikon drejtpërdrejt në kontrollin e shpenzimeve financiare. 
• një (1) zyrtar për mësim në distancë (e-learning) – me qëllim të mbështetjes së realizimit të trajnimeve nga distanca (e-mësimi).

c. Trajnimet e stafit

Me qëllim të zhvillimit dhe avancimit të kapaciteteve profesionale të stafit, gjatë vitit 2014 nga IGJK janë organizuar disa 
trajnime dhe punëtori përfshirë këtu edhe trajnimet e organizuara në bashkëpunim me donatorë. Gjithashtu stafi kanë vijuar 
trajnimet edhe në IKAP varësisht nga nevojat dhe programi i trajnimit.

Në mënyrë tabelare paraqiten trajnimet, punëtoritë dhe numri i tyre i realizuar gjatë periudhës raportuese. Ndërsa, nevojat për 
trajnim janë të bashkangjitura si aneks  i këtij raporti. 

Lloji i trajnimit/punëtorisë Numri i trajnimit
Teknikat efektive të hulumtimit ligjor 2
Punëtori për hartimin e planit për zbatim të programit kornizë të trajnimeve dhe akteve nënligjore 3
Udhëheqësia e qëndrueshme 1
Punëtorinë - Kërkesat e përdoruesve për sistemin e zgjeruar të E-Mësimit 1
Punëtoria e stafit të IGJK-së – “Hartimi i Planit Strategjik” 2
Program shkëmbimi në mes Institutit Gjyqësor të Kosovës dhe Kolegjit Kombëtar Gjyqësor në Reno, 
Nevada – të SHBA-ve 

1

Trajnim për zhvillimin e moduleve për mësim në distancë (E-Learning) 1
Tryezë - Baza e njohurive të IGJK-së 1
E drejta e qasjes në dokumente publike 1
Rekrutimi dhe selektimi në shërbimin civil, shpërblimi për performancë 1
Krijimi i kulturës së mentorimit në organizatën tuaj 1
Etika dhe antikorrupsioni në administratën publike 1
Standardizimi i vendeve të punës 1
Marrëveshja e Stabilizim Asociimit me Kosovën 1
Sistemi informativ i menaxhimit të burimeve njerëzore SIMBNj 1

Tabela 1. Trajnimet e stafit
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4.6 asetet 

Me qëllim të ndërtimi të një sistemi të brendshëm funksional për menaxhimin e pasurive, IGJK përveç sistemit të E-pasurisë 
dhe SIMFK-së, në harmoni me bazën ligjore ka zhvillua bazën e brendshme të dhënave të pasurive ku mund të krijohen 
regjistra dhe raporte të ndara nga sistemi e-pasuri dhe SIMFK.

a. asetet që ka në posedim IGjK

Në kuadër të regjistrit të aseteve përfshihen pasuritë mbi 1,000 euro dhe pasuritë nën 1,000 euro.  Në kuadër të regjistrit 
të pasurive mbi 1,000 euro janë të regjistruara automjetet, fotokopjet, pajisjet e teknologjisë informative dhe pajisjet e 
përkthimit-zërimit në vlerën neto prej 23,126.74 Euro.

Ndërsa, pasuritë nën vlerën 1,000 euro kanë të bëjnë me pasurit që kanë jetë gjatësi më shumë se një vit dhe përfshijnë 
kryesisht pajisje të ndryshme të teknologjisë informative, telefona, mobilie etj. Vlera neto e këtyre pasurive në fund të vitit 
ka qenë 29,540.82 Euro.

b. Planifikimi për asete të reja 

Me ligjin e buxhetit të vitit 2015 nuk është aprovuar kërkesa e IGJK-së për projekt kapital përmes të cilit janë shpreh nevojat 
për ndërtimin e objektit të IGJK-së. Edhe më tutje planet për të ardhmen do të fokusohen në ndërtimin e objektit dhe kryesisht 
në pajisjet e teknologjisë informative për arsye se pajisjet e tilla për realizimin e trajnimeve janë më se të nevojshme.

Aktualisht IGJK është në objekt me qira në Prishtinë - Lagjja e Spitalit. Shpenzimet vjetore të krijuar nga qiraja në vlerë 
vjetore janë 75.115.08 euro për 1995.55 m2 hapësirë të shfrytëzuar. Fillimi i zbatimit të programeve të reja trajnuese, nevojat 
në rritje për trajnime të specializuara, përgatitja e kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë me një metodologji praktike, 
trajnimi i stafit të gjykatave dhe prokurorive, organizimi i konferencave dhe aktiviteteve të ndryshme, nevoja për krijimin e 
bibliotekës fizike dhe elektronike kanë ndikuar që nevoja për hapësira të rritet, që do të thotë se hapësira aktuale nuk plotëson 
as 50 % të hapësirës së nevojshme. Bazuar në këto aktivitete rreth 4500 m2  mund të jetë hapësira e cila kishte me siguruar 
funksionimin dhe zbatimin e të gjitha programeve trajnuese sipas standardeve ndërkombëtare të institucioneve që merren me 
trajnim gjyqësor. 

5. Fushëveprimtaria e IGjK-së
Instituti Gjyqësor i Kosovës është institucion i cili merret me trajnimin e gjyqtarëve, prokurorëve, kandidatëve për gjyqtarë 
dhe prokurorë si dhe profesionistëve tjerë në sistemin gjyqësor të Kosovës.

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

5.1 Krahasimi i punës së IGjK me tri vitet e fundit

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

Lidhur me zhvillimet e IGJK-së në raport me vitet paraprake më poshtë janë të prezantuara disa të dhëna në formë tabelare.
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Tabela 2. Krahasimi i punës së IGJK me tri vitet e fundit
Përshkrimi i aktivitetit 2011 2012 2013 2014
Trajnime për gjyqtarë e prokurorë 97 164 143 111
Trajnime për kandidatët për gjyqtarë e prokurorë 301 20 ditë 16 ditë 258 ditë + faza e tretë
Aktivitete tjera1 39 39 77
Numri i pjesëmarrësve gjyqtarë, prokurorë dhe kandidatë 1273 + 32 1925+53 1651+29 1409+29
Numri i personelit 22 22 24 25
buxheti 596,449 498,924 526,089 597,899

5.2 Plani i punës për vitin 2014

Instituti Gjyqësor i Kosovës punon mbi bazën e planeve të punës. Në vitin 2013 Këshilli Drejtues i IGJK-së ka miratuar 
Programin Kornizë të Trajnimeve për periudhën 2014-2015, plan i cili është zbatuar nëpërmjet Planeve për Zbatimin e 
Trajnimeve në baza 6 mujore.
Programi Kornizë i Trajnimeve për periudhën dy (2) vjeçare 2014-2015 është një përmbledhje e fushave kryesore të punës 
së gjyqtarëve, prokurorëve dhe profesionistëve tjerë të identifikuar nga IGJK i cili ka për qëllim orientimin për hartimin e 
kurrikulave dhe organizimin e trajnimeve nga i cili rezulton Plani për Zbatimin e Programit Kornizë të trajnimeve për dy 
vitet e ardhshme. 

• Drejtësia penale
• Drejtësia civile
• Drejtësia për Fëmijë
• Krimet e rënda
• Ngritja e shkathtësive profesionale dhe 
ndërpersonale kundër korrupsionit
• Krimi ekonomik dhe financiar
• Bashkëpunimi Juridik Ndërkombëtarë në çështjet 
penale dhe civile
• Konfiskimi, Sekuestrimi, Ngrirja dhe Administrimi 
i Aseteve te Fituara me vepër penale
• Mbrojtja e mjedisit
• Kundërvajtjet
• E drejta tregtare
• E drejta financiare
• Pronësia intelektuale
• Drejtësia administrative
• E drejta e punës dhe politikat sociale

• Të drejtat dhe liritë e njeriut
• Aktet dhe standardet ndërkombëtare me fokus në të 
drejtën e BE-së
• Menaxhimi i Gjykatës dhe Prokurorisë
• Menaxhimi i rasteve
• Shkrimi dhe Arsyetimi Gjyqësor
• Ekspertiza mjekoligjore dhe forenzike
• Etika profesionale dhe deontologjia
• Administrimi i gjykatës dhe prokurorisë
• Teknologjia informative
• Komunikimi
• Terminologjia ligjore dhe gjuhët e huaja
• Menaxhimi i stresit
• Programe orientuese të trajnimeve për avancim
• Trajnime fillestare për kandidatët për gjyqtarë dhe 
prokurorë
• Kurset trajnuese për profesionistët tjerë në gjyqësi
• Trajnime për Trajnues

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

- Kompetencat profesionale 
- Kompetencat ndërdisiplinore 
- Kompetencat lidhur me personalitetin

Komponentët kryesore të Programit Kornizë janë: 
- Trajnimet e Vazhdueshme 
- Trajnimet për Avancim
- Trajnimet Fillestare
- Hulumtimet dhe Publikimet
- Trajnimet për Trajnues
- Trajnimet për profesionistët tjerë nga fusha e 
gjyqësisë të identifikuar nga IGJK

Programi Kornizë ka këtë përmbajtje;

1Aktivitetet tjera nënkuptojnë, tryeza pune, konferenca, takime pune me trajnues dhe Kryetar të Gjykatave e Kryeprokuror të Prokurorive, Trajnime për 
Trajnues, trajnime për stafin, vizita të ndërsjella në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtarë, punëtori të ndryshme, takime koordinuese etj.
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5.3 Veprimet që i ka ndërmarrë IGjK në ngritje të cilësisë së trajnimeve

Gjatë vitit 2014 IGJK është fokusuar në zhvillimin e mëtejmë të qasjes gjithëpërfshirëse të akterëve kryesor të sistemit 
gjyqësor në identifikimin e nevojave trajnuese, hartimin dhe zbatimin e programit trajnues. 

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

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

5.4 Sfidat e vitit 2014 dhe planifikimi për vitin 2015

Ndër sfidat më të mëdha me të cilat është përballur IGJK-në gjatë vitit 2014 janë:
• Hartimi dhe zbatimi i programeve trajnuese në mbështetje të reformave të sistemit gjyqësor e prokurorial;
• Organizimi i trajnimeve të specializuara për gjyqtarë dhe prokurorë të sapo emëruar, atyre që kanë ndërruar profilin 
apo janë avancuar;
• Koordinimi i pjesëmarrjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve në trajnimin e vazhdueshëm;
• Koordinimi i programeve të ndryshme me donatorë;
• Avancimi i metodologjisë trajnuese;
• Zbatimi i platformës së mësimit në distancë (e-learning); 
• Funksionimi i Programit për Hulumtime dhe Publikime;
• Funksionalizimi i bibliotekës në shërbim të gjyqtarëve, prokurorëve, profesionistëve të sistemit gjyqësor dhe 
trajnimeve të organizuara nga IGJK;

IGJK ka arritur të menaxhoj situatat e caktuara që janë produkt i këtyre sfidave dhe i ka tejkaluar me sukses në saje të 
angazhimit të gjithanshëm dhe përkushtimit profesional si nga ana e organeve drejtuese ashtu dhe stafit të IGJK-së, me 
mbështetjen e shumë partnerëve vendorë dhe ndërkombëtarë.

Bazuar në Programin Kornizë të Trajnimeve, IGJK ka planifikuar një plan për zbatimin e këtij programi për gjashtë mujorin 
e parë në të cilin janë planifikuar të organizohen 46 trajnime për gjyqtarë dhe prokurorë në kuadër të Programit për Trajnime 
të Vazhdueshme përfshirë këtu t programin orientues për gjyqtarët dhe prokurorët e sapoemëruar dhe ata që janë avancuar, 
4 muaj trajnimi të fazës së tretë dhe trajnime praktike në 7 (shtatë) institucione shtetërore për kandidatët për gjyqtarë dhe 
prokurorë në kuadër të Programit për Trajnime Fillestare, 5 trajnime për zyrtarët menaxhues të gjykatave dhe prokurorive, 
4 module trajnuese për stafin administrativ të gjykatave dhe prokurorive, disa aktivitete në programin për hulumtime si dhe 
aktivitetet tjera.

Ky program është fleskibil dhe mund të plotësohet varësisht nga kërkesat dhe nevojat që dalin nga sistemi gjyqësor dhe 
prokurorial, i cili ka mundësuar që IGJK të punoj mbi bazën e aktiviteteve konkrete gjë që ka ndikuar në menaxhimin e drejtë 
edhe të kapaciteteve njerëzore dhe buxhetore. 

Në kohën e hartimit të këtij Raporti Vjetor, IGJK është në fazën e hartimit të planit për zbatimin e programit Kornizë për 
gjashtëmujorin e dytë të vitit 2015 ku po ashtu do të parashihen një numër i ngjashëm i aktiviteteve për realizim.
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6. aktivitetet e IGjK-së të realizuara gjatë vitit 2014
Ashtu siç u tha edhe më lartë, IGJK aktivitetet e veta i zhvillon në bazë të strukturës së programeve. Përveç strukturës së 
programeve trajnuese IGJK organizon edhe aktivitete tjera të cilat nuk përfshihen në këto programe po janë në mbështetje të 
zbatimit të tyre.

Aktivitetet e IGJK të realizuara gjatë vitit 2014 në këtë raport do të prezantohen sipas këtij rendi:

- Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm 
- Programi i Trajnimit Fillestar
- Programi për Hulumtime dhe Publikime
- Kurset trajnuese për avancim
- Mësimi në distancë
- Trajnimi i profesionistëve tjerë

- Tryeza pune
- Trajnime për Trajnues
- Bashkëpunimi me donatorë
- Bashkëpunimi ndërkombëtarë
- Programi për praktikant-student
- Administrata dhe Financa

Në grafikonet e mëposhtme janë paraqitur trajnimet dhe aktivitetet tjera të realizuara nga IGJK gjatë vitit 2014.  

Grafikoni 1. Trajnimet gjatë vitit 2014

Grafikoni 2. Aktivitetet tjera gjatë vitit 2014
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6.1 Programi për trajnime të Vazhdueshme

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

PTV për vitin 2014 ka përcaktuar këto objektiva:
• Zhvillimi i kompetencave profesionale, ndërdisiplinore dhe personale të gjyqtarëve dhe prokurorëve për zbatimin e 
legjislacionit si dhe unifikimin e praktikës gjyqësore
• Zhvillimi i shkathtësive të gjyqtarëve dhe prokurorëve për pozitat menaxhuese, planifikimin strategjik dhe për 
menaxhim të mirë të rasteve,
• Nxitja e shkëmbimit të njohurive, metodave dhe praktikave të mira profesionale,
• Ngritja e njohurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve rreth të drejtës Evropiane, të drejtave të njeriut dhe të drejtës 
ndërkombëtare
• Ofrimi i një qasje multidisiplinore për temat apo çështjet e adresuara nga nevojat për trajnim të gjyqtarëve dhe 
prokurorëve 
• Zhvillimin e kapaciteteve në fushën hulumtuese dhe ofrimin e qasjes në burime ligjore

Përmbajtja e Programit për Trajnime të Vazhdueshme, përfshin trajnimet në fushën e kompetencave profesionale, 
ndërdisiplinore dhe personale. Këto trajnime janë organizuar në formë të seminareve, tryezave të diskutimeve, tryeza të punës, 
simulimit të gjykimit dhe konferencave. Disa prej këtyre trajnimeve janë realizuar me mbështetje të partnerëve ndërkombëtar. 

Në kuadër të PTV-së, gjatë vitit 2014, janë përfshirë trajnime për aspektin teorik dhe praktik nga:
• E drejta penale (materiale dhe procedurale)
• Ekzekutimi i sanksioneve penale,
• E drejta civile (materiale dhe procedurale)
• E drejta kushtetuese,
• E drejta administrative 
• Drejtësia për të mitur
• E drejta tregtare
• E drejta e Bashkimit Evropian
• Konventa Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut
• Barazia gjinore dhe mbrojtja nga dhuna në familje 
• Etika dhe sjellja profesionale
• Lëmia e kundërvajtjeve
• Trajnimet për zhvillim të shkathtësive të veçanta (shkrimi dhe arsyetimi i vendimeve, menaxhimi i rasteve, zhvillimi 
i shkathtësive të përfaqësimit në gjykim, menaxhimi i gjykatës etj.).

6.1.1 aktivitetet trajnuese të PtV-së

Në vitin 2014, në kuadër të PTV-së janë realizuar 111 aktivitete trajnuese. Trajnimet në numër sipas fushave të së drejtës janë: 

• 46 sesione trajnuese nga lëmia penale (materiale 
dhe procedurale);
• 24 sesione trajnuese nga lëmia civile (materiale dhe 
procedurale);  
• 04 sesione trajnues nga drejtësia për të mitur-penale;
• 05 sesione trajnues nga lëmia administrative;
• 02 sesione trajnuese nga lëmia kundërvajtëse;
• 05 sesione trajnuese për Konventën Evropiane për 
të Drejtat dhe Liritë e Njeriut;

• 03 sesion trajnues për kodin e etikës dhe sjelljes 
profesionale;
• 02 sesione trajnuese nga e Drejta e Bashkimit Evropian;
• 01 sesione trajnuese nga lëmia e barazisë gjinore; 
• 01 sesione trajnuese për Shkrimin dhe Arsyetimin Ligjor;
• 01 sesione trajnuese lidhur me Menaxhimin e gjykatës;
• 05 sesione trajnues nga lëmia ekonomike;
• 06 sesione trajnuese zgjedhje alternative;
• 06 kurse trajnuese për avancim; 
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Grafikoni nr.3. Numri i trajnimeve të realizuara në PTV për vitin 2014

6.1.2. Pjesëmarrja në trajnime të Vazhdueshme 

Gjatë vitit 2014, numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve në trajnime të vazhdueshme ishte 1409. Prej tyre 895 ishin gjyqtarë, 
328 prokuror dhe 186 ishin pjesëmarrës tjerë ku përfshihen bashkëpunëtor profesional, stafi administrativ i gjykatave dhe 
prokurorive, avokat, zyrtarë nga Policia e Kosovës, Shërbimi Sprovues, Dogana, Administrata Tatimore, Qendra për Punë 
Sociale etj. Nga këta pjesëmarrës, 1379 ishin shqiptarë, 22 minoritete, 08 ishin përfaqësues ndërkombëtarë. Ndërsa në baza 
gjinore 1059 pjesëmarrës ishin meshkuj dhe 350 femra.

Grafikoni nr. 4. Pjesëmarrja në trajnime e PTV-së, për vitin 2014
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6.1.3. Numri i trajnimeve në bazë mujore

Në grafikonin më poshtë, në mënyrë të detajuar pasqyrohet numri i aktiviteteve dhe pjesëmarrësve në PTV, për vitin 2014, 
sipas muajve.

Gafikoni nr 5. Numri i trajnimeve në bazë mujore

6.1.4 trajnimet e vazhdueshme sipas kohëzgjatjes 

Në vitin 2014, janë realizuar 87 trajnime një ditore, 19 trajnime dy ditore, 02 trajnime tre ditore, 01 trajnim katër ditor dhe 
02 trajnim pesë ditore.

Grafikoni nr.6. Numri i trajnimeve në baza ditore
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6.1.5 trajnimet e vazhdueshme sipas lëmive dhe temave 

6.1.5.1 trajnimet nga lëmia penale (materiale dhe procedurale)

Në vitin 2014, janë realizuar 46 aktivitete trajnuese nga lëmia penale. Në kuadër të këtyre aktiviteteve, janë trajtuar çështje 
nga e drejta penale materiale dhe procedurale. 
Nga e drejta penale materiale janë trajtuar temat lidhur me: trafikimin me qenje njerëzore dhe kontrabandimi me migrant, 
veprat penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike, terrorizmi dhe format e paraqitjes së tij, veprat 
penale kundër të drejtave të votimit, veprat penale të kryera në bashkëveprim nga i mituri dhe madhori, shpëlarja e parave 
dhe korrupsioni zyrtar, veprat penale kundër detyrës zyrtare, krimet ndërkombëtare me element të dhunës seksuale, format 
e shfrytëzimit të viktimave në rastet e trafikimit me qenje njerëzore, parashkrimi i rasteve penale dhe e drejta e mjedisit dhe 
krimet mjedisore.

Ndër qëllimet kryesore të trajtimit të këtyre temave ishin:
• Analizimi i elementeve të veprave penale të trafikimit me qenie njerëzore, 
ngjashmëritë dhe dallimet në mes të trafikimit me qenje njerëzore dhe 
kontrabandimit me migrant.
• Ngritjen e njohurive lidhur me veprat penale kundër administrimit të 
drejtësisë dhe administratës publike dhe tejkalimi i problemeve dhe sfidave 
lidhur me këto vepra.
• Avancimi i njohurive lidhur me terrorizmin dhe përgatitja profesionale në 
luftimin e kësaj dukurie,
• Identifikimi i elementeve kualifikuese të veprave penale kundër të 
drejtave të votimit, formën e paraqitjes dhe peshën e këtyre veprave penale
• Identifikimi i parimeve të ndarjes së procedurës kur i mituri ka kryer 

vepër penale në bashkëveprim me madhorin, për të zbatuar procedurën e bashkuar në rastet kur vjen në shprehje 
KDM dhe KPP, si dhe analizimi i formave të vendimeve që merren për bashkimin e procedurës dhe vendimeve në 
procedurën e bashkuar.
• Avancimi i njohurive lidhur me veprat penale të shpëlarjes së parave, kompetencat për hetimin e shpëlarjes së parave 
si dhe në bashkëpunimi në mes institucioneve që luftojnë dukurinë e shpëlarjes së parave.
• Njohja me kornizën ligjore kundër korrupsionit, keqpërdorimi i pozitës zyrtare si dhe nxjerrja e kundërligjshme e 
vendimeve gjyqësore 
• Fuqizimi i shkathtësive të hetimit dhe ndjekjes së krimeve ndërkombëtare me elemente të dhunës seksuale
• Zbatimi i drejtë i dispozitave të KPPK dhe ligjit special për parandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenieve 
njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave të trafikuara
• Vlerësimi i  veprimeve procedurale për fillimin dhe ndërprerjen e afatit të parashkrimit
• Identifikojnë llojet dhe efektet e krimeve mjedisore

Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve nga lëmia penale procedurale janë trajtuar 
këto tema: shqyrtimi fillestar, shqyrtimi i dytë dhe shqyrtimi gjyqësor, hetimet, procedura penale ku përfshihen kryesit me 
çrregullime mendore, konfiskimi i aseteve – kompetenca dhe procedura, sekuestrimi dhe gjurmimi i tyre, masat e fshehta 
teknike të hetimit dhe vëzhgimit, dëshmitarët e mbrojtur dhe bashkëpunues, mjetet e rregullta dhe të jashtëzakonshme, masat 
për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurën penale dhe marrja e provave nga ana e prokurorit gjatë hetimit.

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

• Interpretimin dhe zbatimin e drejtë të dispozitave që kanë të bëjnë me shqyrtimin fillestar, shqyrtimin e dytë dhe 
shqyrtimin gjyqësor 
• Zbatimin e masave të fshehta dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit
• Tejkalimin e sfidave në procedurën penale kur përfshihen kryerësit me çrregullime mentale, masat e trajtimit të 
detyrueshëm dhe paraburgimi
• Planifikimin dhe udhëheqjen e suksesshme të krimeve financiare dhe bashkëpunimin ndër institucional
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• Zbatimin e drejtë të dispozitave lidhur me dëshmitarët e mbrojtur dhe bashkëpunues 
• Interpretimin e drejtë të dispozitave lidhur me mjetet juridike të rregullta dhe të jashtëzakonshme 
• Zbatimin e drejtë të legjislacionit ekzistues në lidhje me gjurmimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e të ardhurave  
nga vepra penale
• Vlerësimin e drejtë të kushteve për aplikimin e paraburgimit
• Analizimi i rasteve kur i pandehuri dhe i dëmtuari kanë të drejtën të kërkojnë marrjen dhe ruajtjen e provave

6.1.5.2 Drejtësia për të mitur

Në kuadër të trajnimeve të vazhdueshme, gjatë vitit 2014, IGJK ka realizuar 4 (katër) trajnime nga lëmia e Drejtësisë për të 
Mitur, dy nga këto trajnime janë mbështetur nga UNICEF.

Qëllimi i këtyre trajnimeve ishte avancimi i njohurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur me:  identifikimin e parimeve 
të ndarjes së procedurës kur i mituri ka kryer vepër penale në bashkëveprim me madhorin, aplikimi i drejtë i metodologjisë 
së marrjes në pyetje të fëmijës së dëmtuar, dallimi i rasteve kur në procedurën përgatitore vendimin e merr prokurori, kur 
gjyqtari për të mitur dhe kur kolegji për të mitur si dhe zbatimin e drejtë të ekzekutimin e masave dhe dënimeve.

6.1.5.3 Ekzekutimi i sanksioneve penale

Në praktikë paraqiten pengesa të shumta me rastin e ekzekutimit të sanksioneve penale e veçanërisht ekzekutimi i dënimeve 
alternative. Po ashtu edhe hyrja në fuqi e ligjit të ri për ekzekutimin e sanksioneve penale bën të domosdoshme organizimin e 
trajnimeve me këtë rast janë trajtuar çështjet praktike lidhur me ekzekutimin e dënimeve kryesore, plotësuese dhe alternative 
duke u fokusuar ne standardet e kërkuara në procedurën e ekzekutimit të sanksioneve penale. 

6.1.5.4 trajnimet nga lëmia civile (materiale dhe procedurale)

Në kuadër të fushës civile janë realizuar njëzet e katër (24) sesione 
trajnimi duke përfshirë tema edhe nga e pjesa materiale dhe 
procedurale veçanërisht çështje nga e drejta pronësore, e drejta 
familjare, e drejta tregtare dhe drejta e detyrimeve. 
Në këto trajnime janë trajtuar çështjet si: pronësia, shpronësimi 
dhe kompensimi për shpronësim, e drejta e ndërtimit në tokën e 
huaj, mbrojtja gjyqësore në kontestet nga marrëdhënia e punës, 
përmbarimi i titujve ekzekutiv, bashkëpronësia dhe pronësia e 
përbashkët, ndarja dhe pjesëtimi i pasurisë, shqyrtimi paraprak i padisë, mjetet e rregullta dhe të jashtëzakonshme juridike, 
mbrojtja nga dhuna në familje, sigurimi i kërkesëpadisë, mbrojtja e fëmijëve jashtë familjeve biologjike, adoptimi, aktgjykimet 
sipas LPK-së, përgjegjësia e personit përgjegjës të personat juridik në lëmin e marrëdhënieve të punës, bashkë-ndërgjyqësit 
dhe ndërhyrësit, vërtetimi dhe mohimi i atësisë.

Përmes këtyre trajnimeve me tema të ndryshme është synuar ngritja e kapaciteteve profesionale të gjyqtarëve në:
• Zbatimin e procedurës për shpronësim dhe vlerësimin e drejtë të kompensimin real për pasurinë e shpronësuar
• Dallimin e kontesteve për shërbyesit civil dhe kontestet tjera nga marrëdhënia e punës sipas ligjit të punës dhe 
zbatimin e drejtë të dispozitave lidhur me afatet për kërkimin e mbrojtjes gjyqësore
• Zgjerimin e njohurive lidhur me ligjin e ri te procedurës përmbarimore dhe krahasimin e autorizimeve të gjykatës 
në raport me përmbaruesit privat 
• Zbatimin e drejtë të dispozitave ligjore në rastet e vërtetimit të kontributit të bashkëshortëve te pronësia e përbashkët 
dhe përkufizimin e të drejtave të bashkëpronarëve e veçmas të drejtën dhe mënyrën e pjesëtimit të pronësisë së 
përbashkët 
• Vlerësimin e fuqisë provuese të secilës provë dhe zbatimin e drejtë të dispozitave ligjore lidhur me marrjen e 
provave 
• Interpretimin e drejtë të dispozitave të LKP-së gjatë shqyrtimit të kërkesave për masat e sigurimit dhe për masat e 
përkohshme
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• Analizimin e rrethanave për vendosjen në interesin më të mirë të të miturit në çështjet që trajtohen në procedurat civile
• Interpretimin e drejtë të konventës për mbrojtjen e fëmijëve dhe legjislacioni vendor në fushën e braktisjes dhe 
format e mbrojtjes
• Dallimin e shkaqeve të goditjes së vendimeve të caktuara me ligj në procedurën e shpronësimit
• Interpretimin e drejtë të dispozitave lidhur me marrjen e aktgjykimit në seancë dhe jashtë saj 
• Identifikimin e detyrave dhe përgjegjësive të organit kompetent të personit juridik në lëmin e marrëdhënieve të punës.
• Dallimin e bashkë-ndërgjysisë materiale dhe formale
• Vlerësimin e autorizuesit për paraqitjen e padisë për vërtetimin apo mohimin e atësisë dhe amësisë

6.1.5.5 Lëmia e marrëdhënie të detyrimeve 

Nga e drejta e detyrimeve për periudhën raportuese janë realizuar dy (2) trajnime, temat e shtjelluara ishin: mjetet për 
sigurimin e ekzekutimit të kontratave dhe përgjegjësia civile te kontrata e ndërtimit. Trajnimet në këtë fushë kishin për qëllim 
avancimin e  njohurive për çështjen e kontratave me theks të posaçëm për mjetet e sigurimit të ekzekutimit të kontratave 
sidomos pas hyrjes në fuqi të ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve dhe vlerësimin e elementeve të kontratës mbi ndërtimin 
dhe interpretimin e dispozitave lidhur me përgjegjësit e kryerësit dhe porositësit të punëve si në rastet kur është kontraktuar 
ose jo kontraktuar. Përfituesit e këtyre trajnimeve ishin gjyqtarët e divizionit civil të gjykatave themelore.

6.1.5.6 E Drejta Ekonomike

Trajnimet për gjyqtarët e Departamentit për Çështje Ekonomike kanë zënë një vend të rëndësishëm në programin trajnues për 
vitin 2014 prandaj edhe janë realizuar gjashtë (6) trajnime lidhur me temat:

- Procedura përmbarimore nga perspektiva e Departamentit për Çështje Ekonomike ku fokusi i këtij trajnimi ishte 
përmbarimi në aksionet dhe pjesët e shoqërive tregtare, identifikimi, vlerësimi dhe shitja e letrave me vlerë të debitorit, 
identifikimi, vlerësimi dhe shitja e pasurive së debitorit në shoqërinë tregtare, shuarja e shoqërive tregtare, ndryshimet 
statusore të tyre dhe reflektimet në rastet përmbarimore
- Praktikat ndërkombëtare të falimentimit, qëllimi kryesor i të cilit ishte avancimi i njohurive të gjyqtarëve me parimet 
krahasuese të falimentimit, procedurat preliminare të rehabilitimit, masat tradicionale të bankrotimit dhe procedurat e 
likuidimit.
- Aspektet Financiare dhe të Kontabilitetit në Procesin e Falimentimit me synim të avancimit të kapaciteteve 
profesionale të gjyqtarëve dhe profesionistëve tjerë në trajtimin dhe zgjidhjen e çështjeve të falimentimit si dhe situatat 
kur kërkesa apo kundërshtimi i  falimentimit të shoqërisë tregtare ka bazë ligjore
- Qeverisja e shoqërive tregtare dhe kontestet brenda tyre, me fokus në zhvillimin e shoqërive tregtare, shoqëritë 
kolektive dhe  aksionare dhe roli i gjykatave në zgjedhjen e kontesteve te aksionarëve
- E drejta e autorit ku synim parësor i këtij trajnimi ishte ofrimi i njohurive për mënyrën e operimit të së drejtës së 
autorit dhe të drejtave tjera relevante shikuar si nga perspektiva legjislative ashtu dhe ajo praktike në kontestet vendore 
dhe atë ndërkombëtare
- Ligji për markat tregtare – aspektet praktike të zbatimit të tij, i cili kishte për qellim që të ju ndihmoj gjyqtarëve që 
të zbatojnë drejt legjislacionin vendor dhe ndërkombëtarë për markat tregtare dhe të tejkalojnë sfidat me të cilat ata 
ballafaqohen në zgjidhjen e këtyre lëndëve

  6.1.5.7 E Drejta administrative 

Trajnime janë organizuar edhe për gjyqtarët e Departamentit për Çështje Administrative, ku janë realizuar 5 (pesë) trajnime 
për gjyqtarët e këtij departamenti.

• E drejta e azilit – legjislacioni vendor dhe ndërkombëtar, ku fokusi qëndronte te konventat ndërkombëtare për azilin 
dhe inicimi i konfliktit administrativ për të drejtën e azilit
• Konflikti administrativ çështjet për diskutim kishin padinë, aktgjykimin dhe mjetet juridike në konfliktin administrativ
• Kompetenca e organit për zhvillimin e procedurës administrative si dhe palët në procedurë
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• Përgjegjësia e personit përgjegjës në organin e punësimit për zbatimin e vendimeve të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës 
të Kosovës, në përmbajtja kishte format e vendosjes së KPMK-së dhe vendimet e institucioneve shtetërore, zbatimi 
i vendimeve të KPMK-së nga organet e punësimit - përgjegjësia e personit përgjegjës dhe përmbarimi i këtyre 
vendimeve
• E drejta në mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe klasifikimi i informacioneve dhe verifikimi i sigurisë ku janë 
trajtuar legjislacioni vendor dhe ndërkombëtar për mbrojtjen e të dhënave personale, procedura lidhur me sanksionet 
e shqiptuara me rastin e shkeljes së ligjit, klasifikimi i informacioneve, siguria e personelit dhe administrimi i sistemit 
të klasifikimit dhe verifikimit të sigurisë.

6.1.5.8 trajnimet nga lëmia e kundërvajtjeve

Për gjyqtarët e divizionit për kundërvajtje janë realizuar 
dy (2) trajnime në të cilat janë shtjelluar temat që kanë të 
bëjnë me procedurën kundërvajtëse ndaj kryesve të mitur 
të kundërvajtjeve dhe kundërvajtjet nga lëmia e rendit dhe 
qetësisë publike – mjete juridike. Synimi i këtyre trajnimeve 
ishte zbatimi i drejtë i depozitave ligjore në procedurën e 
kundërvajtjes për të mitur, identifikimi dhe dallimi i masave 
ndaj të miturve, dallimi i elementeve cilësuese për vendin 
publik dhe jo publik dhe analizimi i procedurës e cila duhet të 
respektohet pas paraqitjes së mjeteve juridike për të cilat mund 
të vendoset në shkallë të parë. 

6.1.5.9   Kodi i etikës dhe sjelljes profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve

Nga kjo fushë është realizuar edhe një sesion trajnimi lidhur me lidershipin e shëndoshë, në fokus të të cilit ishte pavarësia 
e gjyqësorit si një komponentë thelbësore për sundim të ligjit. Në këtë aspekt u elaboruan rreziqet që pengojnë pavarësinë 
gjyqësore dhe ballafaqimi me to. 

Po ashtu lidhur me kodin e etikës dhe sjelljes profesionale, u organizua  një trajnim me temën Integriteti në gjyqësor si kusht 
për fitimin e besimit të publikut, ku u diskutuan lidhur me parimet e përgjithshme të etikës, profesionalizimi, integriteti dhe 
dinjiteti moral i gjyqtarit/prokurorit dhe faktorët e brendshëm dhe të jashtëm që zbehin besimin e publikut.

6.1.5.9 Konventa Evropiane  për mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive themelore të Njeriut

Pjesë e trajnimeve të vazhdueshme ishte edhe moduli për Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 
Themelore të Njeriut ku janë realizuar 5 sesione trajnimi. Këto trajnime kishin për qëllim të ngrisin kapacitetet profesionale 
dhe shkathtësitë praktike të gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur me:

• Zbatimin e drejtë të procesit të rregullt ligjor sipas kërkesave të KEDNJ-së,
• Interpretimin e drejtë të parimit ”Ne bis in idem”, 
• Vlerësojnë praktikën e GJEDNJ-së për diskriminim,
• Zbatimin e drejtë të së drejtës për liri dhe siguri sipas KEDNJ dhe legjislacionit në fuqi të Kosovës

6.1.5.10 E Drejta e bashkimit Evropian (acquis Communautaire)

Me qëllim të ngritjes së njohurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur me të drejtën e Bashkimit Evropian janë realizuar dy 
(2) sesione trajnuese. Gjatë këtyre trajnimeve u diskutua lidhur me efektin e të drejtës së BE-së në të drejtën e brendshme 
veçmas në sistemin kushtetues të Republikës së Kosovës, vlerësimin e karakteristikave të drejtës së BE-së, epërsinë e të 
drejtës evropiane ndaj asaj vendore dhe krahasimin e raportit të gjyqësisë së Kosovës dhe Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit 
Evropian.  
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6.2  trajnime të veçanta në PtV

6.2.1 Fuqizimi i bashkëpunimit juridik Ndërkombëtar 

Në kuadrin e programit për Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtar, IGJK në bashkëpunim me projektin e binjakëzimit (BE) 
ka realizuar 18 aktivitete trajnuese. Nga ato 11 janë trajnime dy ditore dedikuar gjyqtarëve dhe prokurorëve të caktuar si 
pika kontaktuese në çështjet e BJN në çështje penale (5 nga të cilat janë përfshirë edhe prokurorët e prokurorisë speciale) 
dhe 7 trajnime një ditore ku 2 prej tyre janë organizuar për gjyqtarët që janë kompetentë për zgjidhjen e rasteve të rrëmbimit 
ndërkombëtar të fëmijëve.
 
Qëllimi i këtyre aktiviteteve trajnuese ka qenë përgatitja vendore lidhur me kërkesat për ndihmë juridike ndërkombëtare në 
çështje penale dhe operimet ndërkufitare me metodat moderne të hetimit dhe vlerësimit si dhe krijimi i praktikave më të mira 
në drejtim të zbatimit të drejtë të ligjit dhe procedurës në rastet e rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijëve. 

• Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështjet penale, gjyqtarët dhe prokurorët e caktuar si pika kontaktuese e 
gjithashtu edhe prokurorët e prokurorisë speciale, fuqizuan njohuritë për specifikat e ndihmës së ndërsjellë ligjore në 
përgjithësi, e në veçanti në rastet e ekstradimit, bastisjes së shtëpisë dhe marrjes në pyetje të dëshmitarëve. Po ashtu 
gjatë këtyre aktiviteteve vëmendje të veçantë i është kushtuar edhe rasteve të transferimit të procedurës penale, kriteret 
dhe standardet e pranueshme lidhur me kërkesat për ndihmë juridike në këto raste, hetimet e fshehta ndërkufitare, 
specifikat në ekzekutimin e vendimeve të huaja, njohja e vendimeve të huaja dhe përshtatja e tyre me legjislacionin 
vendor dhe rrembi ndërkombëtar i fëmijëve.
• Rrëmbimi ndërkombëtarë i fëmijëve ka trajtuar aspektin material dhe procedural,  parimet bazë të procedurës 
ndërkombëtare mbi rastet ndërkombëtare të rrëmbimit të fëmijëve, si dhe specifikat vendore në procedurën e rasteve 
të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijëve.
• Trajnimet e trajnuesve të ardhshëm për BJN në çështje penale është fokusuar në përgatitjen e trajnuesve vendorë në 
këtë fushë, integrimin e kurrikulës trajnuese në programin e trajnimit të IGJK-së,  si dhe prioritetet  e teknikat që duhen 
të kenë parasysh trajnuesit me rastin e realizimit të trajnimeve për BJN në çështje penale.

6.2.2 Zhvillimi i shkathtësive të përfaqësimit në gjykim

Në funksion të zbatimit të risive të KPPK, në këtë vit është realizuar një trajnim tre (3) ditor me temën “Zhvillimi i shkathtësive 
të përfaqësimit në gjykim”. Temat e trajtuar në kuadër të këtij trajnimi kishin të bëjnë me: fjalën hyrëse, marrjen në pyetje 
të drejtpërdrejtë, marrjen në pyetje të tërthortë, vënien në dyshim, rimarrjen në pyetje dhe fjalën përfundimtare. Ky trajnim 
përfshin në vete një pjese të rëndësishme të Kodi të ri të Procedurës Penale, sepse këto teknika të përfaqësimit tashmë janë 
pjesë e këtij Kodi.

6.2.3 Konfiskimi i aseteve – kompetenca dhe procedura

Në kuadër të trajnimeve të specializuara janë realizuar dy (2) sesione trajnuese lidhur me konfiskimin e aseteve – kompetenca 
dhe procedura, gjurmimi dhe sekuestrimi. Gjatë këtyre trajnimeve janë trajtuar çështjet e zbatimit të ligjit lidhur me 
kompetencat e rregullta dhe të zgjeruara të konfiskimit, procedura për identifikimin e pasurisë, ngrirja dhe konfiskimi i 
pasurisë, procedura e konfiskimit pas ngritjes së aktakuzës dhe metodat për identifikimin e aseteve.

6.2.4 Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit – mbrojtja e dëshmitarëve

Gjatë vitit 2014 është realizuar një (1) trajnim dy (2) ditorë lidhur me luftën kudër krimit të organizuar dhe korrupsionit – 
mbrojtja e dëshmitarëve. Temat të cilat u shtjelluan në këtë trajnim ishin rregulloret vendore dhe ndërkombëtare për mbrojtjen 
e dëshmitarëve dhe masat mbrojtëse procedurale dhe jo procedurale.
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6.2.5 mbrojtja kundër dhunës në familje

Në zbatim të ligjit dhe akteve nënligjore për mbrojtjen nga dhuna në familje në këtë periudhë një vjeçare është realizuar një 
sesion trajnimi. Në fokus të këtij trajnimi ishte dallimi i urdhrave dhe masave që i shqiptohen kryerësit të dhunës, zbatimi 
efikas i dispozitave lidhur me procedurën për vendosjen sipas kërkesave për urdhër mbrojtje dhe interpretimi i drejtë i 
dispozitave për urdhëratë dhe masat për mbrojtje.

6.2.6 barazia gjinore

IGJK ka realizuar një (1) trajnim lidhur me barazinë gjinore. Synimi parësor i këtij trajnimi ishte zhvillimi analitik dhe 
hulumtues për zbatimin e standardeve ndërkombëtare dhe legjislacionit vendor për të drejtat e njeriut dhe të drejtave të 
gruas në veçanti. Çështjet e trajtuara në kuadër të këtij trajnimi ishin: instrumentet ndërkombëtare për barazi gjinore dhe 
legjislacioni vendor gjatë trajtimit të të drejtave të grave, çështjet kyçe procedurale lidhur me kërkesën për urdhër mbrojtje 
dhe urdhër për mbrojtje emergjente, si dhe çështjet e të drejtave themelore të barazisë së grave dhe burrave në trashëgimi dhe 
ndarjen e pronës së përbashkët në rastet e shkurorëzimit.       
6.2.7 Programi i trajnimeve në sferën ndaj korrupsionit për prokurorë dhe zyrtarë të institucioneve 
tjera relevante
 
Mbështetur në strategjitë kombëtare në luftën kundër korrupsionit dhe në veçanti në prioritetet trajnuese të IGJK-së për këtë 
sferë të përcaktuara në Programin Kornizë 2014 – 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me RIPA International 
në mbështetje të Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar, ka realizuar një trajnim pesë (5) ditor me një model unik - jashtë 
trajnimeve tradicionale. 

Në fazën e parë të trajnimit është diskutuar lidhur me menaxhimin e inteligjencës, planet e hetimeve, hetimi financiar, krimet 
kompjuterike, puna ndërinstitucionale, parandalimi i korrupsionit dhe struktura e hetimeve, dhe u janë ofruar këshilla dhe 
rekomandime për veprime sa me efektive në punën e tyre ndërsa në fazën e dytë është bërë vlerësimi i këtyre veprimeve që 
janë ndërmarr nga vet pjesëmarrësit pas përfundimit të fazës së parë. 

6.2.8 Zgjidhja alternative e kontesteve gjyqësore

Kodi i Procedurës Penale në fuqi parasheh edhe zgjidhjet alternative të kontesteve gjyqësore, prandaj lidhur me këtë, gjatë 
këtij viti janë realizuar pesë (5) sesione trajnuese. Në bashkëpunim me USAID “Programin për përmbarim dhe legjislacion 
komercial (CLE), IGJK ka realizuar trajnime regjionale lidhur me ndërmjetësimin – drejtësia restorative. Në përmbajtje 
ky trajnim kishte procedurën e ndërmjetësimit, marrëveshja dhe përmbajtja e saj, rolin e gjykatës - prokurorisë në referim, 
njohjen dhe ekzekutimin e marrëveshjeve të ndërmjetësuara dhe përgjegjësitë e ndërmjetësuesit. 

Po ashtu në këtë kuadër janë organizuar edhe trajnime lidhur me negocimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë. Qëllimi 
i këtyre trajnimeve ishte njohja me procedurat për lidhjen e  marrëveshjes dhe arsye themelore për aplikimin e këtij instituti.

6.2.9 menaxhimi i rasteve

Në drejtim të ngritjes së kapaciteteve për menaxhimin e rasteve në gjykata dhe prokurori në kuadër të trajnimeve të 
vazhdueshme është realizuar një (1) sesion trajnimi për gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit themelor dhe të Apelit përfshirë 
edhe prokurorët e PSRK-së, fokusi i të cilit ishte te parimet dhe teknikat për zhvillimin dhe menaxhimin modern, efektiv, të 
drejtë dhe transparent të sistemit të menaxhimit të rasteve si në gjykata ashtu edhe në prokurori. 

6.3 Kurset trajnuese për avancim

Në kuadër të trajnimeve të vazhdueshme hyjnë edhe kurset e trajnimeve për avancim apo programet orientuese të trajnimit. 
Këto kurse iu dedikohen gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë avancuar nga një nivel më i ulët në atë më të lartë të 
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Grafikoni nr.7 – Trajnimet për avancim

gjykatave dhe prokurorive dhe gjyqtarëve apo 
prokurorëve të posa emëruar të cilët më parë nuk e 
kanë ushtruar këtë funksion. Qëllimi kryesor i këtyre 
kurseve trajnuese është që të mbështes gjyqtarët dhe 
prokurorët në përshtatjen me punën e tyre në pozitën 
e re. 
Karakteristikë e veçantë e kurseve trajnuese për avancim 
janë përfituesit e saj dhe duke u nisur nga ky fakt, IGJK 
ka ndjekur ndryshimet dhe zhvillimet si në gjyqësor 
ashtu edhe në prokurori. Lidhur me këtë, zhvillimet dhe 
ndryshimet gjatë këtij viti ishin kryesisht në sistemin 

prokurorial që rezultuan nga procesi i emërimeve të reja për prokuror. Kështu, në kuadër të Prokurorisë Speciale në fund të vitit 
2013 u emëruan 5 prokurorë të cilët më herët kanë ushtruar funksionin e në Prokurorinë Themelore dhe të Apelit, prandaj, për këtë 
grup është realizuar një kurs trajnues lidhur me kompetencën dhe juridiksionin në Prokurorinë Speciale.

Në gjashtëmujorin e dytë të këtij viti, nga procesi i emërimeve në Prokuroritë Themelore në Prishtinë, Gjilan, Ferizaj, Pejë 
dhe Gjakovë rezultuan 24 prokurorë të rinj, prandaj edhe për këta prokuror janë realizuar 5 kurse trajnuese të dizajnuara për 
departamentin dhe nivelin përkatës të emërimit. 

Në kuadër të këtyre moduleve trajnuese janë trajtuar aspekte të rëndësishme të kompetencës profesionale si dhe module 
interdisiplinare të cilat kanë pasur për qëllim njohjen me karakteristikat dhe funksionin e prokurorit dhe familjarizimin 
me këtë funksion.
Në vazhdim në formë tabelore paraqesim modulet sipas temës dhe kohëzgjatjes për prokurorët e rinj të prokurorive themelore.

6.4 Programi i trajnimit Fillestar

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

Sipas strukturës së përcaktuar nga Këshilli Drejtues i IGJK-së, PTF zhvillohet në tri faza. Faza e parë zgjatë 5 muaj dhe të 
gjithë kandidatët trajnohen së bashku, faza e dytë zgjatë 3 muaj ku kandidatët trajnohen ndaras sipas profilit përkatës, ndërsa 
faza e tretë zgjatë 8 muaj dhe është fazë e trajnimit praktik që cila realizohet në gjykata dhe prokurori.
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6.4.1 trajnimet në PtF 

Gjatë vitit 2014 është zhvilluar trajnimi për gjeneratën e pestë (5) të kandidatëve të PTF-së në të cilën trajnimet i kanë ndjekur 
29 kandidatë. Gjatë këtij viti kanë vazhduar trajnimet në fazën e parë, fazën e dytë dhe fazën e tretë, trajnimet praktike në 
institucione të sistemit të drejtësisë dhe disa trajnime praktike në institucionet e BE-së.

6.4.1.1 Faza e parë 

Faza e parë në PTF ka filluar me 4 dhjetor të vitit 2013 dhe ka përfunduar me 6 maj 2014.  Në këtë fazë janë trajtuar 22 
module me 120 sesione trajnuese ose 360 orë trajnimi. Këto module kanë përfshirë temat nga lëmi të ndryshme si: civile, 
penale, Konventa Evropiane, drejtësia për të mitur, kushtetuese, e drejta e BE-së etj. 

Metodologjia e realizimit të trajnimeve në këtë fazë ka qenë e ndryshme, duke përfshirë prezantimet e trajnuesve, diskutimet 
interaktive kandidatë - trajnues, ushtrimet praktike, studimi i rasteve nga praktika gjyqësore, puna në grupe, simulime gjykimi, 
përdorimi i videove dhe filmave të shkurtë etj.

Në këtë fazë kanë qenë të angazhuar 25 trajnues.

Grafikoni nr.8 – Numri  i kandidatëve të PTF5

Grafikoni nr.9 – Faza I
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6.4.1.2 Faza e dytë

Faza e dytë sipas programit trajnues të PTF-së zgjatë 3 muaj. Ka filluar me 19 maj 2014 dhe ka përfunduar me 29 gusht të 
këtij viti. Në këtë fazë janë trajtuar 33 module. Prej tyre 13 module për kandidatët për gjyqtar, 11 për kandidatët për prokurë 
dhe në 9 module tjera kandidatët kanë ndjekur trajnimet së bashku. 

Për realizimin e kësaj faze të trajnimit janë angazhuar 36 trajnues.

 
6.4.1.3 Faza e tretë

Faza e tretë e trajnimeve apo faza e mentorimit zgjatë 8 muaj. Kjo fazë ka filluar  me 7 tetor 2014 dhe do të përfundoj 
në prill të vitit 2015. Është fazë praktike dhe zhvillohet në gjykata dhe prokurori. Trajnimi realizohet nën mbikëqyrjen e 
Mentorit (gjyqtarë apo prokurorë), i cili është mbikëqyrës për zbatimin e programit trajnues si dhe vlerësimin e performancës 
së kandidatëve. Programi praktik gjatë kësaj faze përfshin shkathtësitë të cilat duhet t’i zotërojnë kandidatët me qëllim të 
aplikimit gjatë punës së tyre pas emërimit. 

6.4.2 trajnimi praktik në institucionet e sistemit të drejtësisë në Kosovë

Trajnimi praktik në institucionet e sistemit të drejtësisë në Kosovë në kuadër të PTF-së ka për qëllim tu ofroj kandidatëve 
njohuri lidhur me legjislacionin dhe praktikat që zbatojnë institucionet e sistemit të drejtësisë gjatë punës së tyre, gjithashtu 
t’iu ofrohet njohuri për punën dhe aktivitetet që kryejnë këto institucione funksionet e të cilave janë të ndërlidhura me punën 
e gjyqtarit dhe prokurorit. 

Nga gjithsej 19 institucione sa janë paraparë me programin trajnues, kandidatët e PTF gjatë vitit 2014 kanë marrë pjesë në 12 
trajnime. Institucionet në të cilat kandidatët kanë realizuar këto trajnime janë:

6.4.2.1 trajnim në agjencine Kundër Korrupsionit

Trajnim i parë praktik i realizuar me kandidatët e PTF ka qenë në Agjencinë Kundër Korrupsionit (AKK). Zyrtar të lartë 
të AKK paraqitën para kandidatëve aktivitetet e Agjencisë në përgjithësi si dhe punën që ky institucion ka me gjykatat dhe 
prokuroritë në veçanti.

Qëllimi realizimit të trajnimit praktik ishte që kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë t’iu ofroj njohuri për punën dhe 
aktivitetet që kryen Agjencia Kundër Korrupsionit, ku njohuritë e marra nga ky institucion do të ju shërbejnë për të ardhmen 

Grafikoni nr.10 – Faza II
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në praktikën e tyre profesionale, në përmirësimin e kualitetit të punës dhe ngritjes së bashkëpunimit në mes gjyqtarëve dhe 
prokurorëve në njërën anë dhe Agjencisë në anën tjetër.

6.4.2.2 trajnim në Institucionin e avokatit të Popullit

Trajnimi praktik i radhës ishte, në Institucionin e Avokatit të Popullit (IAP). Qëllimi i organizimit të trajnimit ishte që 
kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë të njohin nga afër rolin dhe kompetencat e Avokatit të Popullit, punën praktike të 
trajtimit të ankesave dhe relacionin e Institucionit të Avokatit të Popullit me gjyqësorin.

Gjatë trajnimit u debatua për relacionin e Avokatit të Popullit me mekanizmat ndërkombëtar, procedurat e brendshme të 
shqyrtimit të ankesave, puna e mekanizmit kundër torturës dhe procedimi i ankesave si dherelacioni i Institucionit të Avokatit 
të Popullit me gjyqësorin.

6.4.2.3 trajnim në agjencinë Kosovare të Pronës 

Në Agjencinë Kosovare të Pronës trajnimi zgjoi interesim të madh në çështjet lidhur me zgjidhjen e kontesteve pronësore, 
çrregullimet e raporteve pronësore në Kosovë pas luftës, migrimi i personave, pamundësia e gjykatave që të zgjidhin kontestet 
në proces të rregullt, vendosja e kërkesave dhe zbatimi i vendimeve, dëbimi - përfaqësimi në gjykata dhe procedurat pas 
dëbimit.

6.4.2.4 trajnim në agjensionin Kadastral të Kosovës 

Në kuadër të programit trajnues të PTF-së është realizuar edhe një trajnim praktik në Agjensionin Kadastral të Kosovës. 
Zyrtarë nga Agjencia Kadastrale e Kosovës gjatë trajnimit i njoftuan kandidatët me legjislacionin për kadastër dhe pronat, 
udhëzimet administrative për regjistrimin e pronës së paluajtshme dhe pronarët, funksionimin e kësaj agjencie, perspektivat 
e kadastrit dhe administrimin e tokave në Republikën e Kosovës, historikun e zhvillimit të gjeodezisë dhe kadastrit, bazën 
ligjore të AKK-së dhe çështje tjera që lidhen me librat e tokës, regjistrimin e pronave të paluajtshme dhe bazës grafike. 

6.4.2.5 trajnimi në Shërbimin Korrektues

Në kuadër të Shërbimit Korrektues janë realizuar dy programe trajnimi. Kandidatët kanë vizituar Qendrën Korrektuese në 
Dubravë dhe Qendrën Korrektuese për Femra dhe të Mitur në Lipjan. Gjatë këtyre vizitave kandidatët u njohën me bazën 
ligjore të Qendrave Korrektuese, të burgosurit dhe klasifikimin e tyre në bazë të rrezikshmërisë, beneficionet, përkujdesjen e 
tyre shëndetësore, korrespondencën, informimin, arsimimin profesional, vizitat e tyre etj., si dhe vizituan hapësirat e këtyre 
institucioneve për tu njohur më nga afër me kushtet që ato ofrojnë për të burgosurit.

6.4.2.6 trajnim në Departamentin e mjekësisë 
Ligjore 

Këto lloje të trajnimeve kanë vazhduar të 
realizohen edhe në institucione tjera. Trajnimi 
i radhës u mbajt në Departamentin e Mjekësisë 
Ligjore (DML), ku zyrtar të lartë të DML-së 
gjatë trajnimit i njoftuan kandidatët me shërbimet 
mjeko – ligjore që ofron DML, çështjet penale 
dhe civile të ndërlidhura me ekzaminimet mjeko 
– ligjore, hetuesit mjekësor të vdekjes dhe çështje 
tjera të karakterit profesional që kanë lidhje me 
punën e gjykatave dhe prokurorive.
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6.4.2.7 trajnim në Doganën e Kosovës

Trajnimi praktik i realizuar në Doganën e Kosovës kishte për qëllim që t’iu shpjegoj kandidatëve për bashkëpunimin në mes 
Doganës edhe Njësitit të Hetimeve Tatimore në ATK, bazën ligjore dhe kompetencat e këtij njësiti. Gjithashtu kandidatët u 
njoftuan me problematikat e paraqitura në praktikë në mes Doganës dhe gjykatave e prokurorive si dhe rekomandimet për 
tejkalim të këtyre problemeve praktike.

6.4.2.8 trajnim ne Shërbimin Sprovues të Kosovës 

Shërbimi Sprovues i Kosovës, e ka përmbyll trajnimin praktik për gjashtëmujorin e parë të vitit 2014. Në këtë trajnim kandidatët 
u njohën me historikun e Shërbimit Sprovues, sistemin e ekzekutimit të masave dhe dënimeve alternative, bashkëpunimin e 
Shërbimit Sprovues me gjykatat dhe prokuroritë, lirimin me kusht dhe procedurat e mbikëqyrjes së personave të liruar me 
kusht, anketën sociale, raportin para ndëshkues si dhe dallimin në mes anketës sociale dhe raportit para ndëshkues, krejt kjo 
në funksion të zhvillimit profesional të kandidatëve dhe avancimit të bashkëpunimit ndërinstitucional.

6.4.2.9 trajnimi në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik 

Qëllimi i trajnimit në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik ishte që kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë të cilët 
ndjekin trajnimet në PTF, t’iu ofrohet njohuri për punën dhe aktivitetet që kryen ky institucion, me ç ‘rast njohuritë e marra 
do t’iu shërbejnë në të ardhmen gjatë praktikës në përmirësimin e kualitetit të punës dhe ngritjes së bashkëpunimit në mes 
gjyqtarëve dhe prokurorëve në njërën anë dhe Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik në anën tjetër. 

6.4.2.10 trajnimi ne administratën tatimore të Kosovës

Në bashkëpunim me Administratën Tatimore të Kosovës u realizua trajnimi praktik me qëllim që kandidatët, të fitojnë njohuri 
të reja për punën dhe aktivitetet që kryen Administrata Tatimore e Kosovës dhe të përbashkëtat e këtij institucioni me punën 
e gjyqtarëve dhe prokurorëve ku janë diskutuar mundësitë e bashkëpunimit të institucioneve përkatëse duke synuar rritjen e 
cilësisë në zbatimin e ligjit nga fusha e tatimeve. 

6.4.2.11 trajnimi në Komisionin për Ndërmjetësim 

Në bashkëpunim me Komisionin e Ndërmjetësimit, u realizua trajnimin praktik, qëllimi i të cilit ishte që kandidatëve t’iu 
prezantohen aktivitetet që kryen Komisioni i Ndërmjetësimit dhe mbështetja reciproke në përmirësimin e kualitetit të punës 
dhe ngritjes së bashkëpunimit në mes gjyqtarëve dhe prokurorëve në njërën anë dhe Komisionit për Ndërmjetësim në anën 
tjetër. 

6.4.2.12 trajnim në agjencinë Shtetërore për mbrojtjen e të Dhënave Personale

Ky trajnim ka pasur për qëllim që kandidatët për gjyqtarë 
e prokurorë të cilët ndjekin trajnimet në PTF, të njihen 
me funksionet, punën dhe aktivitetet që kryen Agjencia 
Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe ngritjes 
së bashkëpunimit në mes gjyqtarëve dhe prokurorëve në 
njërën anë dhe Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale në anën tjetër. Mbikëqyrës Shtetëror 
nga ASHMDHP gjatë trajnimit i njoftuan kandidatët me 
legjislacionin vendor dhe ndërkombëtar si dhe praktikën e 
gjykatave në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale, 
çka konsiderohen të dhëna të ndjeshme, përpunimin e të 
dhënave personale, parimet e të dhënave personale, fuqinë 
e teknologjisë informative dhe ndikimin e saj në dinjitetin 
e subjektit të të dhënave. Grafikoni nr.11 – Trajnimet praktike në institucione
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6.4.2 Ligjërata e ambasadorëve për kandidatët e PtF

Në kuadër të aktiviteteve në PTF, IGJK ka organizuar dy ligjërata për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë, njërën prej të cilave e ka 
mbajtur Ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë z. Peter Blomeyer dhe tjetrën Ambasadori i  Britanisë së Madhe z. Ian Clif. 
Në fokus të ligjëratave ishin temat e pavarësisë dhe paanshmërisë së gjyqësorit, ndikimi i  ngritjes së kapaciteteve të kandidatëve në luftë 
kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si dhe mbështetja e Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe për gjyqësorin në Kosovë.  

Ligjëratat e mbajtura nga ambasadorët motivuan kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë në angazhimin e tyre gjatë kohës sa 
ndjekin trajnimin në Institutin Gjyqësor të Kosovës dhe në veçanti pas emërimit të tyre.

6.4.3 mësimi në distancë ne PtF

Në programin trajnues përveç moduleve të rregullta, për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë kanë qenë të planifikuara të 
zhvillohen edhe trajnime për platformën e mësimit në distancë (e-learning). Përveç këtij trajnimi është realizuar trajnimi lidhur 
me teknologjinë informative. Kandidatët përmes prezantimeve të shkurtra dhe veprimeve praktike janë njoftuar me mënyrën 
e qasjes në kurset trajnuese, orientimin në platformë për kurset përkatëse, komunikimin përmes forumit dhe mundësitë tjera 
që ofron platforma e mësimit në distancë. Për më tepër, gjatë elaborimit të modulit për teknologjinë informative fokusi ishte 
në përdorimin e programeve të Office siç janë Word, Outlook dhe PowerPoint.

6.4.4 trajnimi për mentorët e PtF 

IGJK para fillimit të fazës së trajnimit praktik në gjykata dhe prokurori, ka realizuar një trajnim për mentorët të cilët janë 
përzgjedhur në bashkëpunim me KGJK dhe KPK. Trajnimi kishte për qëllim prezantimin e rëndësisë së doracakut për mentor, 
përmbajtjen e tij, rolit të doracakut në orientimin e kandidatëve gjatë trajnimit, të drejtat dhe obligimet reciproke të parapara 
me doracak si dhe sistemi i vlerësimit të kandidatëve.

Gjithashtu në mbështetje të UNDP-së, është realizuar trajnimi tjetër për mentorët me temën Roli dhe përgjegjësitë e mentorit 
në fazën e tretë të PTF-së. Qëllimi i këtij trajnimi ishte të kuptohet sa më lehtë qasja e mentorëve të fazës së III-të me 
kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë, si dhe të zhvillohen shkathtësitë praktike dhe standardet më të larta etike për punën e 
gjyqtarëve dhe prokurorëve, bazuar në Doracakun për trajnimet praktike të fazës së tretë. 

6.4.5 Programet e shkëmbimit të praktikave për kandidatët 

6.4.5.1 Vizita e kandidatëve në akademinë Gjyqësore të turqisë 

Në kuadër të bashkëpunimit dhe mbështetjes nga Akademia e Drejtësisë së Turqisë, Instituti Gjyqësor i Kosovës ka realizuar 
programin e trajnimit dhe vizitave zyrtare në Turqi. Qëllimi i këtij programi ishte njohja për së afërmi me organizimin dhe 
funksionimin e sistemit gjyqësor dhe Akademisë së Drejtësisë së Turqisë. 

Kandidatët, gjithashtu patën rastin të njihen me mënyrën e rekrutimit të kandidatëve, kohëzgjatjen e trajnimit si dhe programet 
e trajnimit që zhvillohen në këtë institucion. Ndërsa në fokus të programit të trajnimit ishte tema, Terrorizmi dhe krimi i 
organizuar, metodat e ndjekjes së terrorizmit  dhe krimit të organizuar, burimet e financimit të terrorizmit, metodat e hetimit 
dhe ndjekjes si dhe raste nga praktika gjyqësore e Turqisë. Pjesë e këtij programi trajnues ishte edhe Komunikimi Verbal, në 
kuadër të të cilit u trajtuan mënyrat e komunikimit jo verbal. 

Vizita janë realizuar edhe në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial dhe në Gjykata rajonale. 

6.4.5.2 Programi i trajnimit praktik për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë në vendet e bE-së 

Mbështetur nga projektit “Mbështetje e Mëtejme në Reformën e Edukimit Ligjor në Kosovë” të financuar nga BE, është 
realizuar programi i praktikës për kandidatët e PTF, për herë të parë në trajnimin fillestar në shtetet anëtare të BE-së. 
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Qëllimi i realizimit të programeve praktike jashtë vendit ishte zhvillimi i shkathtësive profesionale nga praktikat e sistemeve 
gjyqësore dhe prokuroriale të këtyre vendeve, si dhe bartja e tyre në punën e ardhshme në gjykata dhe prokurori, duke synuar 
rritjen e efikasitetit të punës së gjykatave dhe prokurorive në Kosovë. 

Programi është realizuar me tre grupe të kandidatëve, të cilët patën rastin të shohin nga afër punën që bëhet në Qendrën 
e Drejtësisë në Aachen - Gjermani dhe Gjykatën e Prokurorinë Publike Themelore në Maastricht – Holandë, Gjykatën e 
Drejtësisë të Bashkimit Evropian në Luksemburg si dhe në Gjykatën e Landit dhe Akademinë për të Drejtën e BE-së (ERA) 
në Trier të Gjermanisë,  në Këshillin e Evropës dhe Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut si dhe Gjykata e Prokurori 
Publike tjera në Gjermani dhe Francë. 

Grafikoni nr.14 – Vizita nga grupi i III

Grafikoni 
nr.12 – 
Vizita nga 
grupi i I

Grafikoni 
nr.13 – 
Vizita nga 
grupi i II
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6.4.6 Konferenca e III-të e të diplomuarve në IGJK “Profili i një gjyqtari-prokurori brenda sistemit 
të reformuar gjyqësor dhe prokurorial” 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në kuadër të aktiviteteve të rregullta, me mbështetjen e GIZ-it, ka realizuar konferencën e III-të 
të diplomuarve në Programin e Trajnimit Fillestar (PTF) të IGJK-së në të cilën kanë marrë pjesë kandidatët nga gjenerata e 
parë deri te e katërta. 

Konferenca në fokus kishte rolin e IGJK-së në zhvillimin e profesional të gjyqtarëve dhe prokurorëve, kandidatëve për 
gjyqtarë e prokurorë si dhe avancimin e mëtutjeshëm të bashkëpunimit dhe komunikimit në mes të gjyqtarëve dhe prokurorëve 
me IGJK-në. Në këtë kuadër, përfaqësuesit më të lartë të gjyqësorit dhe prokurorisë prezantuan zhvillimet aktuale në procesin 
e reformimit dhe në veçanti potencuan kontributin e IGJK-së në zhvillimin profesional të gjyqtarëve dhe prokurorëve. 

Në konferencë u prezantuan tema të ndryshme nga tashmë të diplomuarit në PTF, fokusi i të cilave ishte në ndikimin e 
trajnimeve fillestare dhe të vazhdueshme në formimin e profesional por jo vetëm të gjyqtarit dhe prokurorit.  

Në këtë aspekt, në mënyrë që komunikimi në mes IGJK-së dhe gjyqtarëve e prokurorëve të intensifikohet, u themelua 
Rrjeti i të Diplomuarve në IGJK, i cili si një mekanizëm joformal synon avancimin e arsimimit të vazhdueshëm, nxitjen e 
hulumtimeve dhe publikimeve shkencore dhe të praktikës gjyqësore. 

6.4.7 Hartimi i broshurës për bartjen e praktikave nga programi i shkëmbimit 

Kandidatëve të cilët kanë marrë pjesë në programin e trajnimit praktik në institucionet e drejtësisë në vendet e BE-së, ju 
është kërkuar që të hartojnë nga një punim i cili do të publikohet në një broshurë të veçantë, qëllimi i të cilës është bartja e 
praktikave të fituara gjatë këtij programi tek profesionistët e tjerë të gjyqësorit. 

Për këtë qëllim IGJK ka organizuar takime me kandidatët për të diskutuar lidhur me metodologjinë e punës për hartimin e 
punimeve të tyre si dhe mënyrën e ndarjes dhe shkëmbimit të përvojave në mes vet kandidatëve. Gjatë takimit kandidatët 
veç e veç prezantuan përvojën e tyre, përshtypjet për institucionet që ata kanë vizituar, rëndësinë e këtij programi të trajnimit 
praktik, ndanë ide dhe dhanë rekomandime për gjeneratat e ardhshme të kandidatëve në PTF.  

6.5 Programi për Hulumtime dhe Publikime (PHP)

Ky program ka për qëllim që të mbështesë gjyqtarët, prokurorët dhe profesionistët tjerë të sistemit gjyqësor dhe prokurorial 
me ofrimin e burimeve të nevojshme juridike, analiza, hulumtime e publikime si dhe zhvillimin e programeve trajnuese të 
IGJK-së përmes aktiviteteve kërkimore. 

Në kuadër të PHP-së janë zhvilluar aktivitete që kryesisht ishin në funksion të konstituimit të bibliotekës dhe publikimit të aktiviteteve 
të IGJK-së si dhe dokumenteve që janë në funksion të zhvillimit të gjyqësorit. Megjithatë kontributi i këtij programi është shprehur 
edhe në avancimin e programeve trajnuese të IGJK-së me theks në bashkëpunimin me partnerë regjionalë dhe ndërkombëtarë.

Aktivitetet PHP-së gjatë vitit 2014 ishin të fokusuara në tri aspekte: 
- hulumtime, 
- publikime dhe 
- qasje në burime ligjore në bibliotekën e IGJK-së përfshirë mësimin në distancë.

6.5.1 Objektivat e Përgjithshme të PHP-së 

Objektivi i përgjithshëm i PHP-së është që të pasurojë cilësinë e mendimit juridik, duke shërbyer si një forum dinamik përmes:

a. Identifikimit të nevojave për hulumtime profesionale në zhvillim të gjyqësisë;
b. Sigurimit të burimeve ligjore, qoftë në mënyrë elektronike dhe fizike, për përfituesit e IGJK-së;
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c. Inkurajimit të përfituesve për t’u angazhuar në hulumtime ligjore dhe për të publikuar punime nga fusha ligjore;
d. Realizimit të hulumtimeve dhe publikimi i rezultateve të tyre;
e. Krijimit të raporteve strategjike me subjektet kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare që ndajnë funksionet, qëllimet 
dhe objektiva të përbashkëta;
f. Përmbledhjes dhe publikimit të dokumenteve të rëndësishme të cilat pasqyrojnë punën e IGJK-së.
g. Funksionimit të bibliotekës së IGJK-së.

6.5.2 Hartimi i akteve nënligjore të PHP-së

Me qellim të funksionimit më të mirë dhe arritjes së objektivave të PHP-së, janë hartuar edhe aktet nënligjore.
- Rregullorja Nr. 01/2014 për Kërkime dhe Publikime në Institutin Gjyqësor të Kosovës;
- Rregullat Teknike të Punimeve për Publikim;

Ndërsa janë në proces të hartimit edhe këto akte që do të plotësojnë infrastrukturën normative të PHP-së;
- Rregullorja e Bibliotekës së IGJK-së;
- Politikat e zhvillimit të koleksioneve në Bibliotekën e IGJK-së;
- Rregullat e punës të bibliotekës së IGJK-së.

6.5.3 trajnimet në kuadër të PHP-së

Në kuadër të PHP-së janë realizuar trajnime për stafin përgjegjës për realizimin e suksesshëm të objektivave të përcaktuara 
për këtë program si dhe trajnime për gjyqtarë dhe prokurorë.

6.5.3.1 teknikat Efektive të Hulumtimit Ligjor 

IGJK në bashkëpunim me RIPA International, ka organizuar një program 
trajnimi të dizajnuar për Institutin Gjyqësor të Kosovës me temë “Teknikat 
Efektive të Hulumtimit Ligjor”. Synimet kryesore të këtij programi ishin: ngritja 
e shkathtësive të stafit të IGJK-së për teknikat efektive të hulumtimit ligjor dhe 
mbështetja e planeve të IGJK-së në dizajnimin e programit të trajnimeve për 
hulumtim ligjor për gjyqtarë dhe prokurorë. 

6.5.3.2 Hulumtimi Ligjor – Databazat ligjore dhe të përgjithshme

Me mbështetjen e projektit të BE-së “Mbështetje në Reformën e Edukimit Ligjor në Kosovë” është realizuar trajnimi lidhur 
me hulumtimin ligjor, “Databazat ligjore dhe të përgjithshme”, i cili ishte  në funksion të përmbushjes së objektivave të IGJK-
së që përfituesve t’iu ofrojë materiale ligjore të nevojshme dhe aktuale.

Trajnimi kishte për qëllim njoftimin e përfituesve me databazat e karakterit ligjor dhe të përgjithshme për të cilat IGJK ka 
krijuar qasje të përkohshme. Prezantimi u fokusua në llojet e materialeve që përmbajnë këto databaza. 

6.5.3.3 Zhvillimi i Publikimeve Gjyqësore në Kosovë

Tryeza e diskutimeve “Zhvillimi i Publikimeve Gjyqësore në Kosovë” është organizuar në bashkëpunim me Commercial 
Law Development Program (CLDP)-USA Commercial Department, e cila kishte synime kryesor prezantimin e publikimeve 
gjyqësore në SHBA dhe elaborimin e funksioneve që këto publikime kanë për gjyqtarët, përvojat amerikane në fushën e 
publikimeve gjyqësore dhe në veçanti për format e bashkëpunimit. Ndër publikimet që u elaboruan ishin: doracakë të trupit 
gjykues, udhëzues referimi dhe monografi. 
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6.5.3.4 Programi i trajnimit për stafin përgjegjës të bibliotekës

Për stafin përgjegjës për bibliotekë, është realizuar një program trajnimi i cili ka përmbajtur 25 sesione trajnuese, me ç ‘rast 
nga profesionistët e lëmisë së kësaj fushe kryesisht të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës janë trajtuar aspekte të rëndësishme 
të organizimit të bibliotekës.

Sipas strukturës së programit trajnues, janë realizuar 5 sesione trajnuese në të cilat janë trajtuar aspektet elementare në 
aplikacionet e kompjuterit, përfshirë edhe tema për përdorimin e resurseve elektronike dhe mekanizmave të ndryshëm për 
hulumtim në internet. Në 5 sesionet e tjera janë trajtuar çështjet rreth zhvillimit, pasurimit dhe menaxhimit të koleksioneve të 
bibliotekës me theks në mënyrat e pasurimit me literaturë, procedurat dhe mekanizmat për identifikimin e titujve të nevojshëm 
për përdoruesit e bibliotekës, 4 sesione trajnuese kanë qenë të fokusuara në rregullat bazë për aktivitetet e bibliotekës, ndërsa 
11 sesione trajnuese në të cilat kryesisht janë trajtuar aspektet për katalogimin, klasifikimin dhe koleksionimin e materialeve 
në bibliotekë. 

6.5.3.5 baza e Njohurive të IGjK-së

Në bashkëpunim me projektin “Mbështetje e Mëtejme në Reformën e Edukimit Ligjor në Kosovë” i mbështetur nga BE, 
është realizuar një tryezë diskutimi lidhur me Sistemin e Bazës së Njohurive të bibliotekës së IGJK-së, ku është diskutuar për 
mundësitë e përdorimit të një nga dy platformat e mundshme për e-bibliotekën e IGJK-se: 

- dokumenti i menaxhimit të platformës së IGJK-së (DMS) bazuar në SeedDMS, dhe 
- platforma institucionale e vendosur bazuar në softuerin E Prints

Gjatë diskutimeve është vlerësuar se platforma e bazuar në E Prints është më e rëndësishme për menaxhimin e të gjitha 
llojeve të dokumenteve të IGJK-së, kjo platformë ka qasje të hapur, me mundësi për të limituar qasjen e dokumenteve të 
përzgjedhura vetëm për përdoruesit e autorizuar. 

6.5.4 Hulumtime 

Aktivitetet e PHP-së në sferën e hulumtimeve janë fokusuar në zhvillimin e programeve trajnuese të ofruara në IGJK si dhe 
në organizimin e trajnimeve për hulumtime ligjore.

6.5.4.1 Hartimi i Planit për Zbatimin e Kornizës së trajnimeve 2014-2015 

Me qëllim që programi i punës së IGJK-së të jetë në hap me zhvillimet në sferën e trajnimeve gjyqësore në nivel ndërkombëtarë 
janë bërë hulumtime rreth programeve të institucioneve trajnuese gjyqësore regjionale dhe ndërkombëtare. Për këtë analizë 
krahasuese janë marrë programet e institucioneve trajnuese të Shqipërisë, Bullgarisë, Francës, Gjermanisë, Mbretërisë së 
Bashkuar dhe National Judicial College të SHBA-së.

Në përgatitjen e programit vjetor rëndësi të veçantë kanë dokumentet strategjike të institucioneve vendore. Disa nga këto 
dokumente që janë marrë në konsideratë për hartimin e programit të trajnimeve janë: Plani Strategjik për bashkëpunim ndër-
institucional në luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit 2013–2015, Plani i Veprimit për zbatimin e Udhërrëfyesit për 
Liberalizimin e Vizave, Raportet e Progresit 2013 dhe 2014, Raporti i Departamentit të Shtetit të SHBA-ve për terrorizëm 
(prill 2014), Kërkesat për raportim për Liberalizim të Vizave dhe MSA, Raporti i OSBE-së (janar – qershor 2014) si dhe 
raporte tjera që lidhen me punën e gjyqësorit.

6.5.4.2 Hulumtime tjera

Në kuadër të mandatit të PHP-së janë kryer edhe hulumtime për zhvillimin e Programit për Trajnime të Vazhdueshme si dhe 
një përmbledhje e dokumenteve të karakterit ndërkombëtar që rregullojnë fushën e trajnimeve gjyqësore.
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6.5.5 Publikimet e IGjK-së

PHP është angazhuar drejtpërdrejtë në procesin e nxjerrjes së publikimeve të IGJK-së, si dhe në procesin e shpërndarjes së 
tyre duke përgatitur plane të shpërndarjes për secilin publikim si dhe duke e monitoruar atë proces. Për më tepër PHP është 
angazhuar edhe në organizimin e tryezave të punës për fushën e publikimeve gjyqësore.

Gjatë vitit 2014, IGJK ka realizuar publikimet si më poshtë: 
►Plani për Zbatimin e Programit Kornizë të Trajnimeve (dy edicione) - Mbështetur në Programin Kornizë të 
Trajnimeve 2014-2015 ku përcaktohen në formë të përgjithësuar trajnimet që do të realizohen nga IGJK është shtruar nevoja 
e përcaktimit të një plani konkret të zbatimit për një periudhë më të shkurtë kohore. Struktura e këtij plani përmban titullin 
e temës, nën-temat, një përshkrim të shkurtër, objektivat, përfituesit, kohëzgjatjen, datën dhe vendin e mbajtjes së trajnimit, 
trajnuesit si dhe formularin për aplikim. Plani për Zbatim ndahet në gjashtë pjesë që pasqyrojnë në detaje aktivitetet në të 
gjitha programet e IGJK-së, si PTV, PTF, PHP, trajnimet për profesionistë të tjerë dhe aktivitete tjera të IGJK-së.
►Buletini - IGJK ka vazhduar të nxjerrë buletinin mujor me qellim të përshkrimit të të gjitha aktiviteteve të  realizuara në baza mujore.
►Raporti Vjetor i IGJK-së 2013 – Me qellim të prezantimit të aktiviteteve dhe të transparencës së punës, IGJK 
publikon raportin vjetor. Kontributi i PHP-së në këtë publikim ka qenë në përcaktimin e dizajnit, kontrollimit të 
kualitetit të përkthimeve, në përgatitjen e një plani të shpërndarjes dhe në monitorimin e atij plani.  

Përveç këtyre publikimeve gjatë vitit 2014, IGJK ka qenë e angazhuar edhe në projekte tjera të cilat për nga volumi i punës, 
rëndësia dhe cilësia e tyre, kanë kërkuar më shumë kohë për tu përfunduar, prandaj edhe pse janë filluar dhe është punuar 
shumë në vitin 2014 ato do të publikohen gjatë vitit 2015.

Në mesin e këtyre publikimeve janë:
►Doracakët në Procedurën Penale dhe Procedurën Kontestimore (bench book) – janë mjete praktike përmes të cilave 
Instituti Gjyqësor i Kosovës iu ofron posaçërisht gjyqtarëve por edhe prokurorëve dhe profesionistëve të tjerë mundësi 
për të qenë më produktiv, ti sfidojnë vështirësitë praktike dhe ti inspirojë në arritjen e zgjidhjeve të drejta. 
Grupet e ekspertëve gjyqtarë të Kosovës kanë punuar me udhëzimet e një gjyqtari  amerikan me përvojë në hartimin 
e doracakëve, të cilin e mbështet projekti EROL – USAID.
►Revista Justicia – botim ekskluziv i punimeve të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë po ashtu është në proces 
të hartimit. Në këtë kuadër është themeluar Redaksia prej pesë anëtarëve, të cilët punojnë ngushtë me udhëheqësit 
e PHP-së dhe PTF-së në përcaktimin e formatit të artikujve dhe në mbledhjen dhe kontrollimin e kualitetit të secilit 
artikull të përgatitur nga kandidatët. 
►Modulet trajnuese – realizimi i disa kurseve trajnuese kërkon përmbledhjen e tyre në module të caktuara me qëllim 
të zbatimit në mënyrë të përmbledhur të të gjithë programit për trajnimin konkret. Në këtë drejtim modulet e hartuara 
publikohen me qëllim që pjesëmarrësve, por jo vetëm, t’iu ofrohet materiali trajnues i cili do t’iu shërbejë gjatë 
trajnimit dhe pas tij. Për vitin 2014 do të veçonim Modulin e Drejtësisë për Fëmijë – aspekti civil, i cili është i pari në 
këtë fushë dhe është mundësuar me mbështetjen e UNICEF-it.  

6.5.6 Qasja në burime ligjore në bibliotekën e IGjK-së

Në kuadër të angazhimeve të IGJK-së, që përfituesve të tij t’ju sigurojë qasje më të mirë në burimet ligjore, me mbështetjen 
e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, përmes Projektit “Mbështetje e Mëtejme në Reformën e Edukimit Ligjor në 
Kosovë” , ka vazhduar puna në konsolidimin e Bibliotekës së IGJK-së.

Ndër aktivitetet që janë ndërmarrë në këtë proces gjatë kësaj kohe, janë:
• Është përfunduar dizajni i brendshëm i bibliotekës dhe është përzgjedhur kompania për inventarizimin e bibliotekës 
(kontrata menaxhohet nga Zyra e BE-së dhe duhet të realizohet brenda 6 mujorit të parë të 2015).
• Është hartuar lista me titujt e literaturës ligjore që do të sigurohen për bibliotekë, e cila përfshinë literaturë aktuale të 
të gjitha fushave të së drejtës, ku përmban të gjitha publikimet vendore, nga regjioni dhe tituj ndërkombëtarë.
• Është në procedurë prokurimi, furnizimi i bibliotekës së IGJK-së me literaturë aktuale.  
• Literatura aktuale e IGJK-së është kataloguar dhe për këtë është instaluar sistemi i cili mundëson vendosjen e 
titujve në një katalog online. 
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Grafikoni nr. 15 Trajnimet Grafikoni nr.16 Pjesëmarrja

• Është punuar në zhvillimin e bibliotekës elektronike (e-library). Ky sistem mundëson që përfituesit e IGJK të mund 
të shfrytëzojnë këto materiale nga kompjuterët personal apo të gjykatave dhe prokurorive.  
• Për një periudhë të caktuar kohore IGJK ka ofruar qasje në databaza të ndryshme ligjore, ndërsa synohet që të bëhet 
abonimi në periudhë më afatgjatë në databaza ligjore ndërkombëtare. 

6.6 trajnimi i profesionistëve tjerë në lëmin e gjyqësisë dhe prokurorisë

Përveç trajnimeve për gjyqtarë dhe prokurorë, 
IGJK sipas mandatit ka përgjegjësi ligjore që të 
organizoj kurse trajnuese edhe për kategori tjera 
të profesionistëve të sistemit të gjyqësisë dhe 
prokurorisë. Bazuar në këtë dhe në Programin 
Kornizë të Trajnimeve për vitin 2014-2015, IGJK 
ka zbatuar programe trajnimi duke përfshirë 
bashkëpunëtorët profesional, zyrtarët ligjor 
të gjykatave dhe prokurorive si dhe zyrtarët 
përmbarues të gjykatave. Përveç këtyre trajnimeve 
janë zhvilluar edhe një varg aktivitetesh qëllimi i 
të cilave ka qenë përfshirja edhe kategorive tjera nga stafi administrativ i gjykatave dhe prokurorive në aktivitetet trajnuese.

6.6.1 trajnimet për bashkëpunëtorët profesional dhe zyrtarët përmbarues

Në kuadër të kurseve trajnuese për stafin mbështetës të gjykatave dhe prokurorive gjatë këtij viti janë realizuar 5 aktivitete trajnuese, 
tri prej të cilave u janë dedikuar bashkëpunëtorëve profesional dhe zyrtarëve ligjor të gjykatave dhe prokurorive të Kosovës dhe 
dy zyrtarëve përmbarues të Gjykatave të Kosovës. Qëllimi i këtyre trajnimeve ka qenë ngritja e kapaciteteve profesionale dhe 
përmirësimi i cilësisë së shërbimeve me rastin e përgatitjes së vendimeve si dhe me rastin e  përmbarimit të vendimeve gjyqësore. 

Në trajnimet për bashkëpunëtorë profesional janë trajtuar aspekte lidhur me shkrimin dhe arsyetimin gjyqësor, veprat penale 
kundër lirive dhe të drejtave të njeriut si dhe për paraburgimin. 

Në vijim përmes grafikoneve në mënyrë të detajuar pasqyrojmë numrin e trajnimeve, numrin e pjesëmarrësve dhe specifikat tjera.  

Në trajnimet për zyrtarë përmbarues gjyqësor është realizuar një (1) trajnim lidhur me procedurën përmbaruese, me ç’rast 
janë trajtuar aspekte të rëndësishme të ligjit të ri për procedurën përmbarimore si dhe për praktikën gjyqësore në përmbarimin 
me theks të veçantë në përmbarimin e sendeve të luajtshme.
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Në vijim përmes grafikut në mënyrë të detajuar pasqyrojmë numrin e zyrtarëve përmbarues gjyqësor sipas gjinisë dhe etnicitetit.

Përveç trajnimeve të lartpërmendura, mbështetur nga projekti i BE-së “Mbështetje e Mëtejme në Reformën e Edukimit Ligjor 
në Kosovë” janë zhvilluar edhe një varg aktivitetesh për profesionistët tjerë të sistemit të gjyqësisë dhe prokurorisë. Këto 
aktivitete janë realizuar me qëllim të  integrimit të moduleve trajnuese për menaxhimin e gjykatave  në kurrikulën trajnuese 
të IGJK-së që do të përfshijë stafin administrativ të gjykatave dhe prokurorive në këto kurse trajnuese. 

Lidhur me këtë është bërë vlerësimi i gjendjes aktuale të programit të trajnimeve për stafin mbështetës të gjykatave dhe 
prokurorive e më pas janë zhvilluar mekanizma për vlerësimin e nevojave për trajnim nga stafi administrativ si:

• Takime me kuadrin menaxherial të gjykatave dhe prokurorive të Kosovës;
• Takime me Sekretariatin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës;
• Takime me Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës; 
• Takime me zyrtarë përgjegjës për trajnime në Institutin e Kosovës për Administratë Publike; si dhe
• Janë dërguar Pyetësorë në Gjykata dhe Prokurori për vlerësim të nevojave trajnuese;

Pas rezultateve nga mekanizmat e zhvilluar, janë formuar grupet punuese të cilat janë në proces të finalizimit të moduleve 
trajnuese për menaxhimin e gjykatave, të cilat do të jenë pjesë e kurrikulës trajnuese të IGJK-së për vitin 2015. 

6.6.2 aktivitetet trajnuese për gjyqtarët porotë

Gjatë vitit 2014, në kuadër të kurseve trajnuese për gjyqtarët porotë është realizuar një sesion trajnues lidhur me rolin dhe 
rëndësinë e tyre në procedurat gjyqësore për të mitur si dhe në procedurat për çështje statusore. Vëmendje të veçantë i 
është kushtuar sidomos procedurës përgatitore, në shqyrtimin gjyqësor, seancat për këshillim dhe votim duke përfshirë edhe 
procedurën për çështje statusore si dhe etikën e gjyqtarëve porotë. 

6.7 mësimi në distancë (E-learning)

Mësimi nga distanca apo e-Learning është një formë elektronike e mësimit që bazohet në një teknologji të avancuar. 
E-Learning mundëson të mësuarit në klasë, në grup dhe kudo që ka pajisje kompjuterike të lidhura në internet.

Kjo metodë ofron:
• Kurse online ku pjesëmarrësit mund të gjejnë materiale të ndryshme në lidhje me kursin; 
• Krijimin e grupeve të ndryshme ku anëtarët e grupeve punojnë mes veti sikur të ishin një klasë mësimi;
• Komunikimin mes anëtarëve brenda kursit apo grupit, përmes forumit, chat, email-it etj.

Grafikoni nr.17 Trajnimet për zyrtarë përmbarues
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6.7.1 trajnim për zbatimin e kurseve trajnuese në IGjK

IGJK në bashkëpunim me projektin “Mbështetje e Mëtejme në Reformën e Edukimit Ligjor në Kosovë” i mbështetur nga BE, 
ka realizuar disa trajnime për autorët e moduleve trajnuese dhe stafin e IGJK-së lidhur me zhvillimin e moduleve trajnuese 
në sistemin e mësimit në distancë (E-mësimi).

Qëllimi i këtyre trajnimeve ishte identifikimi dhe caktimi i prioriteteve që duhet marr parasysh për krijimin e moduleve 
trajnuese në platformën e mësimit në distancë, qëllimin dhe sistemin e e-learning në IGJK, elementet kryesore të këtij sistemi, 
aktorët dhe rolet e tyre, kërkesat funksionale dhe ndryshimet institucionale të nevojshme për zhvillimin e kurseve në këtë 
platformë.

Gjatë trajnimit ekspertët gjerman u dhanë shembuj nga praktikat më të mira të moduleve të mësimit në distancë nga Akademia 
Gjyqësore në North Rhine Westfalia, për menaxhimin e kurseve si dhe udhëzime tjera për mësimin interaktiv duke përfshirë 
zgjidhjen e rasteve dhe testet në kuadër të këtyre moduleve trajnuese.

Gjatë këtij trajnimi u diskutua për zhvillimin e shtatë (7) moduleve që si fazë fillestare do të jenë në kuadër të kësaj platforme, të 
cilat do të jenë në funksion të gjyqtarëve, prokurorëve, kandidatëve për këto pozita dhe stafit administrativ në gykata dhe prokurori.

6.7.2 trajnimi i kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë

Në kuadër të PTF-së, IGJK ka realizuar trajnimin për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë lidhur me platformën e mësimit 
në distancë (e – learning).

Synime kryesore të këtij trajnimi ishin; njohja me platformën e mësimit në distancë - mënyra e funksionimit dhe zbatimit të 
saj në praktikë si dhe realizimi i modulit për teknologji informative në kuadër të kësaj platforme.

Kandidatët patën mundësinë që përmes prezantimeve të shkurtra dhe veprimeve praktike të njoftohen me mënyrën e qasjes 
në kurset trajnuese, gjetjen e materialeve për kurset përkatëse, komunikimin përmes forumit dhe mundësitë tjera që ofron 
platforma e mësimit në distancë.

6.7.3 aktivitete tjera

Përveç trajnimeve gjatë vitit 2014, në funksion të zbatimit të trajnimeve nga distanca dhe mirëmbajtjes së platformës 
ILIAS e cila është në përdorim nga IGJK janë realizuar edhe aktivitete tjera si në vijim:

• Përkthimi i platformës së mësimit në distancë në gjuhen shqipe e serbe;
• Emërimi i anëtarëve të grupit për zbatimin e projektit për trajnime; 
• Përditësimi i rregullt i platformës së mësimit në distancë;

Po ashtu gjatë kësaj periudhe kryesisht është punuar në përcaktimin e moduleve trajnuese, përzgjedhjen e autorëve dhe 
përgatitjet tjera teknike për realizimin e trajnimeve nga distanca në disa moduletë cilat do të realizohen gjatë vitit 2015.

6.8 tryeza pune dhe punëtori

6.8.1 Punëtoria për hartimin e programit të punës për vitin 2015

Pas zhvillimit të një pune intensive për vlerësimin e nevojave trajnuese, ku janë përdorur një varg mekanizmash, duke 
filluar nga pyetësorët të cilët shpërndahen në të gjitha gjykatat e prokuroritë, takimet me udhëheqës të departamenteve, 
rekomandimet nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare etj., IGJK ka arritur në fazën përfundimtare të procesit të hartimit 
të programit, pjesë e të cilës ishte edhe kjo punëtori.
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Gjatë kësaj punëtorie e cila është mbështetur nga UNDP, me ekspertët e fushave të ndryshme, është diskutuar drafti i temave 
të propozuara nga të cilat janë përzgjedhur ato të cilat IGJK duhet t’iu jap prioritet që të realizohen gjatë vitit 2015.

Ndërkaq, përmes grupeve të vogla punuese ekspertët punuan për hartimin e përmbajtjes së temave të propozuara duke 
përfshirë, objektivat e trajnimit, kategorinë e përfituesve dhe çështjet e tjera që lidhen me zbatimin e trajnimeve.

6.8.2 Punëtoria për hartimin e modulit “Drejtësia për Fëmijë – aspekti civil”

Në bashkëpunim me UNICEF-in është realizuar punëtoria për hartimin e modulit 
“Drejtësia për Fëmijë – aspekti civil”, qëllimi i të cilës ishte përcaktimi i formatit 
dhe strukturës së këtij moduli, përfshirë përcaktimin e përmbajtjes dhe objektivave 
të modulit. 

Gjithashtu në kuadër të kësaj punëtorie u hartuan tri sesione trajnuese që do të 
përfshihen në kuadër të programit të trajnimit të IGJK-së për vitin 2015. 

6.8.3 Punëtori për hartimin e draft Planit Strategjik IGjK-së

Gjate vitit 2014 janë organizuar 3 (tri) punëtori të stafit të IGJK-së, në fokus të të cilave ishte prezantimi i ideve nga ana e 
stafit të IGJK-së për zhvillimin e mëtutjeshëm të programeve të IGJK-së që do të reflektohen në planin strategjik, përcaktimi 
i prioriteteve strategjike dhe hartimi i draftit të parë të plotë të Planit Strategjik të IGJK-së. Pas analizimit të propozimeve 
të stafit të IGJK-së për këtë plan strategjik, grupi punues ka përcaktuar strukturën e planit dhe prioritetet strategjike për 
periudhën 3 vjeçare.

Mbështetur në këtë strukturë dhe prioritetet strategjike, është hartuar një dokument i qëndrueshëm i cili do të diskutohet më 
tej edhe me ekspert të kësaj fushe në mënyrë që të jetë në hap me standardet më të larta të shkollave të trajnimit gjyqësor në 
vendet e zhvilluara.

6.8.4 Punëtori tjera të stafit të IGJK-së

Ngritja e kapaciteteve të brendshme profesionale dhe shfrytëzimi i këtij potenciali për të zhvilluar programe pune apo hartuar 
akte të brendshme normative është një objektiv që IGJK e ka zbatuar në vazhdimësi.

Lidhur me këtë janë organizuar disa tryeza dhe punëtori ku stafi i IGJK-së janë përfshirë qoftë në ngritjen e shkathtësive 
profesionale apo në kontributin për zhvillim profesional dhe strukturës organizative. Këto aktivitete janë si më poshtë;
  

• Punëtori për ndërtimin e shkathtësive ekipore – në të cilat është trajtuar rëndësia dhe efektet e punës në grup, 
plotësim-ndryshimi  i Doracakut për Trajnues, përgatitja e programit për trajnim të trajnuesve, identifikimi i nevojave 
për mbështetje nga donatorët, përgatitja e programit për praktikant, hartimi i draft udhëzimit për e-learning, hartimi i 
draft udhëzimit për Teknologji Informative
• Tryeze për hartimin e programit trajnues – pjesë e të cilës ishte finalizimi i Planit për Zbatimin e Programit Kornizë për 
gjashtë mujorin e II, përgatitja e agjendave të trajnimit, kalendarit trajnues, përcaktimi i trajnuesve për gjashtëmujorin 
e II-të të vitit 2014 dhe hartimi i rregullave (udhëzimit) për publikime.
• Udhëheqësia e Qëndrueshme – e cila synim kryesor kishte zhvillimin e dimensioneve të mirëqenies që janë të 
nevojshme për një sistem gjyqësor të qëndrueshëm, metodat për identifikimin e faktorëve të rrezikut dhe zhvillimin 
e proceseve mbrojtëse përfshirë teknikat e menaxhimit të stresit, metodat për zhvillimin e faktorëve mbrojtës, 
identifikimin e rrezikut përmes përdorimit të një liste për mirëqenie si dhe zhvillimin e një plani personal për 
mirëqenien dhe për të kuptuar psikologjinë e qëndrueshme të ndryshimit të sjelljes.
• Hartimi i akteve të brendshme të IGJK-së - qëllimi i kësaj punëtorie ishte hartimi i akteve të brendshme normative të 
cilat ndikojnë drejtpërdrejtë në përmirësimin e punës dhe ngritjen e kapaciteteve të strukturave dhe njësive organizative 
të IGJK-së. Aktet e hartuara në këtë tryezë kishin të bëjnë me arkivimin e dokumenteve, klasifikimin e dokumenteve, 
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përdorimin e teknologjisë informative, çështjet që kanë të bëjnë me financat, publikimet, platformën e mësimit në 
distancë dhe fushat strategjike për mbështetje me donatorët. Si rezultat i kësaj punëtorie janë hartuar draftet e rregulloreve 
dhe udhëzimeve administrative që lidhen me çështjet e lartpërmendura të cilat do të mundësojnë arritjen e rezultateve më të 
larta në menaxhim dhe zbatim të kompetencave dhe përgjegjësive të parapara me ligjet në fuqi. 

6.8.5 takimi me Kryetarë të Gjykatave dhe Kryeprokurorë të Prokurorive të Shtetit

IGJK ka realizuar tri (3) takime të rregullte me Kryetarë 
të Gjykatave dhe Kryeprokurorë të Prokurorive të Shtetit. 

Qellim i këtyre takimeve ishte diskutimi i draft programit 
të trajnimeve për gjyqtarë dhe prokurorë gjatë vitit 2015 
si dhe koordinimi rreth pjesëmarrjes në trajnime të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Në përgjithësi drafti i programit trajnues i propozuar 
nga IGJK u vlerësua nga pjesëmarrësit dhe u konstatua 
se është gjithëpërfshirës dhe pasqyron nevojat reale të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në kuptim të përcaktimit të 
prioriteteve u kërkua që temat që trajtojnë fushën e terrorizmit të përfshihen në gjysmën e parë të vitit 2015.

Kryetarët e gjykatave dhe kryeprokurorët u zotuan për një rol më aktiv në koordinimin e pjesëmarrjes në trajnime. Për më 
tepër u kërkua që të gjitha trajnimet për gjyqtarë dhe prokurorë që organizohen nga institucione tjera të koordinohen me 
IGJK-në, në mënyrë që mos të organizohen trajnime me tema dhe objektiva të njëjta.

6.8.6 Ekspertiza mjeko ligjore - Sfidat në zbatimin praktik të legjislacionit

Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë respektivisht Departamentin e Mjekësisë Ligjore, 
kanë organizuar tryezën e punës “Ekspertiza mjeko ligjore - Sfidat në zbatimin praktik të legjislacionit”.
Qëllimi i kësaj tryeze ishte diskutimi i aspekteve praktike të punës së gjyqtarëve, prokurorëve dhe ekspertëve të mjekësisë 
ligjore si dhe institucioneve respektive duke synuar ngritjen e efikasitetit dhe profesionalizimit reciprok në përmbushje të 
obligimeve ligjore.
Në kuadër të tryezës janë diskutuar tema të rëndësishme për zhvillimin e kapaciteteve profesionale në fushën e mjekësisë 
ligjore si; legjislacioni penal në raport me ekspertizën mjekoligjore, sfidat e prokurorive në zbatimin e legjislacionit nga 
fusha e mjekësisë ligjore, bashkëpunimi me institucionet e drejtësisë, objektet e ekspertimit mjeko-ligjor dhe çështje tjera të 
karakterit praktik.
Një pjesë mjaft e rëndësishme e kësaj tryeze ishte prezantimi i Prof. Dr. Sokrat Meksi, ekspert i mjekësisë ligjore nga Instituti 
i Mjekësisë Ligjore në Tiranë, i cili u përqendrua në temën “Kontributi Shkencor i Ekspertimit Mjekoligjor në ndihmë të 
organeve të Drejtësisë”, i ciliprezantoi arritjet shkencore në fushën e mjekësisë ligjore dhe ndërlidhjen e tyre me punën 
që duhet të bëjnë ekspertët e mjekësisë ligjore dhe profesionistët gjyqësor në funksion të vënies së drejtësisë në rastet e 
ndryshme gjyqësore.
 
6.8.7 tryezë diskutimi me përgjegjësit e divizioneve për kundërvajtje

IGJK në bashkëpunim me KGJK, realizoi një tryezë diskutimi me përgjegjësit e divizioneve për kundërvajtje nga të gjitha 
Gjykatat Themelore dhe degët e tyre me temën “Sfidat e gjyqtarëve për kundërvajtje”.

Qëllimi i organizimit të tryezës ishte identifikimi i sfidave të gjyqtarëve për kundërvajtje dhe rrugëve që do të ndikonin në 
forcimin e kapaciteteve të gjyqtarëve në rritjen e efikasitetit të punës për përfundimin e lëndëve të grumbulluara dhe gjetja e 
mënyrës dhe alternativave për zgjidhjen e këtyre lëndëve.
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6.8.8 tryeza pune për hartimin e doracakëve në fushën civile dhe penale

Doracaket e gjyqtarëve për procedurën penale dhe atë kontestimore vlerësohen si mjete shumë të fuqishme të cilat mbështesin 
gjyqtarin që të arrij rezultate shumë të larta në zbatimin e procedurës, prandaj IGJK në bashkëpunim me programin e USAID/
EROL ka filluar këtë program realizimi i të cilit ka kërkuar një angazhim maksimal të autorëve, projektit që ka mbështetur 
hartimin e doracakëve, gjyqtarit amerikan me ekspertizë si dhe stafit të IGJK-së i caktuar të merret me zbatimin e këtij 
projekti.

Lidhur me këtë projekt janë mbajtur disa tryeza pune dhe punëtori ku autorët kanë punuar ngushtë me ekspertin amerikan për 
të arritur përmbushjen e standardeve më të larta për këtë lloj doracaku. 

Qëllimi i punëtorive ishte vlerësimi dhe analizimi i drafteve aktuale të këtyre doracakëve, sfidat në punën e deritashme dhe 
teknikat e përdorura gjatë hartimit të tyre, si dhe rekomandimet për plotësim dhe përmirësim të tyre. 

Me qëllim të përshpejtimit të procesit të hartimit të doracakëve për gjyqtarë për procedurën penale dhe atë kontestimore është 
vendosur që autorët dhe editorët të përdorin një platformë të njëjtë elektronike në të cilën kanë punaur të gjithë në të njëjtën 
kohë ku është parë puna e secilit në kohë reale dhe është komentuarkualiteti i punës.

6.8.9 Punëtori për elaborimin e moduleve trajnuese për menaxhimin e gjykatave dhe stafit 
administrativ të gjykatave

Për të arritur objektivin e realizimit të programeve trajnuese për menaxherët e gjykatave dhe prokurorive si dhe stafit 
administrativ që punojnë në Gjykata dhe Prokurori, me përkrahje të projektit “Mbështetje e Mëtejme në Reformën e Edukimit 
Ligjor në Kosovë” i mbështetur nga BE, janë realizuar 4 (katër) punëtori për elaborimin moduleve të trajnimit për menaxhimin 
e gjykatave dhe për stafin administrativ të gjykatave. 
Si rezultat i këtyre punëtorive grupet punuese kanë bërë identifikimin e njohurive dhe aftësive që duhet të ketë kuadri 
menaxherial për menaxhimin e gjykatave dhe prokurorive e në këtë kontekst edhe për gjyqtarët e prokurorët të ardhshëm, është 
bërë identifikimi dhe përkufizimi i aspekteve të ndryshme të hartimit të moduleve trajnuese, janë përgatitur rekomandimet 
e mëtejme në përcaktimin e prioriteteve dhe identifikimin e trajnuesve. Përveç kësaj janë përcaktuar edhe synimet e qarta të 
trajnimit për këto kategori.

Në këtë tryezë u arrit konkluzioni që këto grupe punuese do të vazhdojnë me rekomandimet dhe aspektet tjera për hartimin e 
moduleve trajnuese dhe përfshirjen e tyre në programet trajnuese të IGJK-së. 
 

6.9 trajnime për trajnues

Zhvillimi i kapaciteteve të trajnuesve të IGJK-
së është komponentë e cila trajtohet me kujdes 
të veçantë nga ana e institutit Gjyqësor të 
Kosovës, kjo për faktin se rezultati i trajnimeve 
varet shumë nga përgatitja e vet trajnuesve.

Më poshtë do të prezantohen trajnimet për 
trajnues të cilat janë organizuar nga IGJK në 
bashkëpunim me partnerë tjerë gjatë vitit 2014.

6.9.1 Lidershipi fleksibil 

Në bashkëpunim me projektin EROL të USAID, është realizuar një trajnim për trajnues me temë “Lidershipi fleksibil”, 
qëllimi i të cilit ishte krijimi i një lidershipi të shëndoshë, fleksibil dhe të adaptueshëm, rritja e ndërgjegjësimit për stresorët e 
përhapur gjyqësor dhe faktorët e rrezikut si dhe identifikimi i strategjive përballuese dhe proceseve mbrojtëse.
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Trajnimi është zhvilluar në formë të debatit interaktiv dhe ushtrimeve praktike me ç’rast pjesëmarrësve iu është ofruar 
mundësia për të identifikuar shkallën e stresit në jetën e tyre, fuqitë e tyre dhe faktorët mbrojtës, si dhe fushat e rritjes për një 
ekuilibër të shëndoshë të mendjes, trupit dhe shpirtit.

6.9.2 trajnim i avancuar për Zhvillimin e trajnuesve bazat dhe parimet për trajnues gjyqësor

Trajnimi i avancuar për Zhvillimin e Trajnuesve – bazat dhe parimet për trajnues gjyqësor, është realizuar nga trajnues 
ndërkombëtar me përvojë në fushën e trajnimeve gjyqësore në mbështetje të EROL–USAID, me synim kryesor aplikimin e 
teorive moderne të mësimit për të rritur, të kuptuarit e pikave të forta dhe të dobëta të mekanizmave të ndryshëm të vlerësimit 
të nevojave për trajnim, identifikimin e strategjive efektive të mësimdhënies dhe zhvillimin e planeve trajnuese. 

Përfituesit patën rastin që të analizojnë teori të ndryshme të mësimit për të rritur. Në veçanti u elaboruan konceptet e të 
mësuarit informues dhe atij transformues – teknikat e arritjes së tyre, u demonstruan teknikat e të mësuarit nga përvoja dhe 
cikli i të mësuarit sipas metodës së Kolbit. 
 
6.9.3 Zhvillimi i profilit të një trajnuesi modern

Për zhvillimin e profilit të trajnuesit modern IGJK ka realizuar 2 (dy) trajnime të cilat synonin që të mbështesin trajnuesit në 
zbatimin e drejtë të doracakut për trajnues, zhvillimi i objektivave mësimore dhe metodave adekuate të trajnimit interaktiv si 
dhe hartimi i përmbajtjes së trajnimit (plani i zbatimit të trajnimit).

Përfituesit patën rastin që të njoftohen dhe diskutojnë për kriteret dhe kërkesat e përcaktuara në doracakun për trajnues të 
IGJK-së, ku në veçanti u diskutua për afatet kohore të dërgimit të materialeve dhe nevojën që trajnuesit të përdorin metodat 
e mësimit për të rritur gjatë trajnimeve. 

6.9.4 Etika Gjyqësore dhe Pavarësia

Me qëllim të avancimit të mëtutjeshëm të shkathtësive praktike të trajnuesve të IGJK-së dhe zhvillimit të materialeve 
adekuate për trajnime në fushën e etikës gjyqësore, në bashkëpunim me GIZ është organizuar trajnimi i trajnuesve me temë 
Etika Gjyqësore dhe Pavarësia, i cili është realizuar nga trajnuesit e Judicial College të Mbretërisë së Bashkuar. 

Gjate këtij sesioni u analizua aplikimi i metodave bashkëkohore të një trajnimi interaktiv të cilat përdoren nga ana e trajnuesve 
të Judicial College të Londrës, ku përmes pjesëmarrjes aktive, përfituesit zhvilluan materialet trajnuese që mund të përdoren 
në trajnimet për këtë temë. 

6.9.5 Paanësia Procedurale

Paanësia procedurale si një pjesë kritike e të kuptuarit se si publiku i interpreton përvojat e tij me sistemin gjyqësor dhe se 
si ajo përvojë përkthehet në një vlerësim subjektiv të sistemit gjyqësor në tërësi ishin objektivat kryesore të këtij trajnimi. 

Në kuadër të trajnimit i cili u organizua në bashkëpunim me programin EROL të USAID-it, nga gjyqtarë amerikanë me 
përvojë në fushën e trajnimeve gjyqësore, u elaboruan parimet e paanësisë procedurale si pjesëmarrja në proces dhe dëgjimi 
i pikëpamjeve të palëve, besimi i palëve në neutralitetin e gjyqtarit, marrjen e vendimeve gjyqësore në bazë të rregullave dhe 
parimeve, trajtimi i palëve me respekt si dhe besimi i palëve që gjyqtari është i sinqertë dhe i kujdesshëm.  

6.9.6 trajnimi i trajnuesve për bashkëpunimin juridik Ndërkombëtar në Çështje Penale

Përgatitja e trajnuesve vendorë në fushën e bashkëpunimit juridik ndërkombëtarë me qëllim që këta të fundit të bartin 
njohuritë fituara dhe praktikat më të mira ndërkombëtare nga kjo fushë tek gjyqtarët dhe prokurorët tjerë vendor që merren 
me këto raste ishin në fokus të disa trajnimeve të organizuara nga kjo fushë.
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Në këto trajnime është prezantuar dhe diskutuar draft doracaku i përgatitur nga ekspertët gjerman i cili do të shërbejë si 
udhëzues për gjyqtarët dhe prokurorët për asistencë juridike ndërkombëtare si dhe kurrikula trajnuese për integrim në 
kurrikulën e IGJK-së, gjithashtu janë dhënë edhe rekomandime sa i përket metodologjisë, kohëzgjatjes së trajnimeve si dhe 
çështjet tjera që janë me prioritet për evitimin e pengesave në ekzekutimin e kërkesave për ndihmë juridike ndërkombëtare.

6.9.7 Zhvillimi i shkathtësive prezantuese 

Zhvillimi i shkathtësive prezantuese të trajnuesve vlerësohet element tepër i rëndësishëm në punën e institucioneve trajnuese, 
gjë të cilës edhe IGJK i kushton vëmendje të posaçme. Në këtë drejtim është punuar edhe me partnerët ndërkombëtarë që 
kanë përvoja në këtë fushë, për organzimin e një trajnimi i cili synonte avancimin deri në përsosjen e metodologjisë trajnuese, 
përdorimin e metodologjisë së adaptueshme, ligjërimin efektiv, identifikimin e nevojave për një trajnim të caktuar, hartimin 
e planit të trajnimit, përcaktimin e objektivave të trajnimit si dhe bartjen e këtyre përvojave tek të tjerët. 

Trajnimi u organizua në bashkëpunim me Ambasadën e Francës në Kosovë, ku në cilësi të trajnuesve ishin gjyqtarë dhe 
trajnues të Shkollës së Magjistraturës së Francës. Gjatë trajnimit pjesëmarrësit u njoftuan me praktikat e Shkollës së 
Magjistraturës së Francës, përvojat e trajnuesve francez, materialet që ata përgatisin për të realizuar programe trajnuese në 
vendet e tyre, simulimet, punën në grupe dhe luajtjen e roleve.  

6.9.8 metodologjia e Zbatimit të trajnimeve Gjyqësore

Në bashkëpunim me UNDP është realizuar trajnimi për trajnues me temë “Metodologjia e Zbatimit të Trajnimeve Gjyqësore”, 
në fokus të cilit ishin prezantimi dhe demonstrimi i metodave të mësimit për të rritur, rifreskimi i metodologjisë së hartimit 
të objektivave mësimore, përfshirë edhe hartimin e agjendave të trajnimit dhe zhvillimin e formularit të metodologjisë së 
trajnimit. 

Në kuadër të mësimit për të rritur u elaboruan karakteristikat, teoritë kryesore, motivet dhe pengesat e mësimit për të rritur, 
në veçanti Stili Mësimor i Kolbit ku u prezantuan fazat e mësimit për të rritur dhe stilet që rezultojnë nga ato si dhe metodat 
interaktive të trajnimit që janë adekuate për secilin stil mësimor. 
6.9.9 Hartimi i planit mësimor

Nën organizimin e Departamentit të Drejtësisë të SHBA-ve, Zyra për Zhvillim, Ndihmë dhe Trajnim Prokurorial Jashtë Vendit 
(OPDAT) dhe Byroja për Çështje Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe të Zbatimit të Ligjit, në bashkëpunim me Ministrinë e 
Drejtësisë së Kroacisë, është organizuar trajnimi i trajnerëve me temën “Hartimi i planit mësimor”.
Qëllimi i këtij programi ishte që të fuqizojë institucionet dhe trajnuesit e ngarkuar për trajnimin e profesionistëve tjerë ligjor, 
për të zhvilluar plane strategjike, përgatitur programin mësimor dhe përdorimin e metodologjisë së të mësuarit të të rriturve 
për të zhvilluar në mënyrë shumë efektive një program të qëndrueshëm të trajnimit
Në kuadër të këtij trajnimi ishin përfshirë tema mjaft të rëndësishme për zhvillimin e kapaciteteve trajnuese të trajnuesve 
në fushën gjyqësore si; zhvillimi i kurrikulave trajnuese, përmirësimi i shkathtësive prezantuese, teknikat e hartimit dhe 
përdorimit të power point prezantimeve, angazhimin e audiencës, transferimin e njohurive si dhe mjaft çështje tjera me 
rëndësi të veçantë për punën e trajnuesve.

6.10 bashkëpunimi me donatorë

Trajnimet gjyqësore janë aktivitete mjaft komplekse të cilat kërkojnë angazhimin e një ekspertize të veçantë dhe nivelit 
shumë të lartë kanë një kosto mjaft të lartë financiare gjë e cila rëndon kapacitetet buxhetore të IGJK-së në rastet e angazhimit 
të kësaj ekspertize në aktivitetet e veta trajnuese.

Në mbështetje të këtyre trajnimeve në Kosovë ka shumë projekte ndërkombëtare të cilat ofrojnë ndihmën e tyre me qëllim që 
të fuqizohet sundimi i rendit dhe ligjit. Për këtë shkak IGJK ka krijuar një partneritet shumë të mirë me donatorë të ndryshëm 
në bashkëpunim me të cilët realizon trajnime të shumta në bazë të programeve të hartuara nga mekanizmat e vet të brendshëm 
e të cilat janë frymën dhe standardet ndërkombëtare.
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6.10.1 takimi koordinues me donatorë të IGjK-së

Me qëllim të koordinimit të aktiviteteve të ndryshme me donatorët ndërkombëtarë të cilët mbështesin realizimin e programeve 
të IGJK-së, janë mbajtur 2 takime të rregullta koordinuese me donatorë. 

Në këto takime IGJK prezantoi aktivitetet e kryera deri në tetor 2014 kur ishte takimi i fundit, duke theksuar bashkëpunimin 
e ngushtë të ndërsjellë me partnerët ndërkombëtar. Gjithashtu u prezantuan edhe aktivitetet e planifikuara deri në fund të vitit 
2014 si dhe ato në vazhdim, ku u theksuan edhe nevojat për mbështetje dhe koordinim të mëtutjeshëm nga donatorët.

Përfaqësuesit donatorëve të IGJK-së, prezantuan rrjedhën e projekteve të tyre të tanishme dhe planet për të ardhmen si dhe 
falënderuan IGJK-në për bashkëpunimin e mirëfilltë në zbatimin e projekteve ku  u shpreh gatishmëria që ky bashkëpunim 
të vazhdoj edhe në të ardhmen.

6.10.2 Programet e mbështetura nga donatorët

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

tabela 3. Programet e mbështetura nga donatorët
Nr. Partnerët dhe donatorët vendor dhe ndërkombëtar/ aktivitetet
1. USaID / EROL

• Mbështetje me ekspertizë për hartimin e doracakëve të procedurës penale dhe kontestimore 
• Mbështetje në publikimin e nëntë (9) moduleve të PTF-së (e drejta e detyrimeve, prokurori i shtetit sipas KPPK, 
vendi i ngjarjes dhe forenzika, e drejta e punës, e drejta e trashëgimisë, kundërvajtjet, procedura e veçantë sipas 
KPPK, ngritja e shkathtësive sociale të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe administrimi i procedurës penale)
• Mbështetje në realizimin e katër (4)trajnimeve (tri ditore) për trajnues me temat: 

- Trajnim i Avancuar për Zhvillimin e Trajnuesve - bazat dhe parimet për trajnues gjyqësor
- Zhvillimi i Ligjëruesve në Pavarësinë dhe Etikën Gjyqësore
- Lidershipi Fleksibil
- Paanësia Procedurale (Trajnimi i Trajnerëve)

• Trajnim për stafin me temë: “Lidershipi Fleksibil”
• Mbështetje e vizitës së Udhëheqësit të PHP-së në Federal Judicial Center
•Mbështetje e programit të shkëmbimit në mes Institutit Gjyqësor të Kosovës dhe Kolegjit Kombëtar Gjyqësor 
në Reno, Nevada – të SHBA-ve
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2.  FURtHER SUPPORt tO KOSOVO LEGaL EDUCatION REFORm
(EULER-II)2

• Realizimi i trajnimit/vizitës së kandidatëve të gjeneratës së V në Shtete e BE-së
• Trajnimet e –learning 
• Mbështetje në krijimin e rregullativës bazë për bibliotekën 
• Realizmi i njëzetepesë (25) sesioneve trajnuese për stafin përgjegjës të bibliotekës 
• Realizmi i katër (4) punëtorive për Modulin menaxhimi i gjykatave për kryetarët dhe administrator e gjykatave. 
• Mbështetje e një punëtorie (dy ditore) të stafit të IGJK-së për plotësim ndryshimin e doracakut për trajnues, 
përgatitjen e programit për TIT, identifikimin e nevojave për mbështetje nga donatorët, programi për praktikant, 
projekti për kurs të gjuhës angleze, finalizimi i draft –udhëzimit për e-learning dhe TI

3. UNDP
• Trajnim për mentorë lidhur me “Zbatimin e Doracakut të fazës së tretë në PTF”
• Trajnim i trajnuesve “Metodologjia e zbatimit të trajnimeve gjyqësore”
• Punëtorinë për hartimin e programit të punës 2015
• Punëtori e stafit të IGJK-së për hartimin e planit strategjik 
• Mbështetje (honorarët e kandidatëve që nga tetori 2014) në ngritjen e shkathtësive praktike të kandidatëve për 
gjyqtarë dhe prokurorë në kuadër të PTF 

4. Shoqëria Gjermane për bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)
• Mbështetje në publikimin dhe përkthimin e Justicia dhe publikimin e Doracakut për mentorët e fazës së III në PTF
• Mbështetje me një (1) trajnim ( një ditor) në PTV me temën “Trajnim për Etikën Gjyqësore”
• Një (1) trajnim i trajnuesve me temën “ Etika gjyqësore dhe pavarësia”.
• Konferenca e të diplomuarve në PTF
• Programi i trajnimit për trajnues  me temën “Zhvillimi i profilit të një trajnuesi modern”

5. OSbE
• Konferenca Rajonale “Neni 10 i Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut dhe përvojat rajonale” Shkup, 
Maqedoni
• Konferencë rajonale me temën “Reformat e së drejtës penale në rajon: Sfidat, trendet dhe kalimi në format 
adverse të procedurës penale”

6. ambasada e britanisë në Kosovë (implementuar nga RIPa International)
• Mbështetje me dy (2) trajnime (5 ditore) në PTV në fushën kundër korrupsionit
• Mbështetje me ekspertizë e trajnimit të stafit të IGJK për teknikat e hulumtimit ligjor (trajnim tri ditor) 
• Mbështetje e programit të trajnimit ( 5 ditor) së stafit  të IGJK-së në Londër, lidhur me teknikat e hulumtimit ligjor.

7. ambasada e Francës
• Mbështetja me ekpert të ENM në vlerësimin e Programeve të IGJK-së
• Trajnimi i trajnuesve realizuar nga ekspertet ENM 
• Mbështetja me ekspert nga ENM në vlerësimin e Provimit Përgatitor në PTF

8. akademia Gjyqësore e turqisë dhe agjensioni i turqisë për Zhvillim Ndërkombëtar (tIKa)
• Trajnim/vizitë e kandidatëve të gjeneratës së pestë të PTF-së në Turqi

9. UNICEF
• Mbështetjeje e dy (2) trajnimeve në PTV me temat: “Ekzekutimi i masave, dënimeve dhe ndryshimi i vendimit 
për shqiptimin e tyre dhe “Vendimet në procedurën gjyqësore ndaj të miturve”
• Mbështetjen e punëtorisë për hartimin e Programit të Trajnimit për Drejtësinë për Fëmijë
• Mbështetje  e dy (2) punëtorive në hartimin e Programit të Trajnimit për Drejtësinë për Fëmijë në aspektin civil 
dhe pagese e ekspertëve.

10. tWINING 
• Mbështetja në 18 trajnime në PTV për Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtarë në çështje penale dhe civile 
• Mbështetja në 5 trajnime për trajnues lidhur me bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështje penale

2Për më tepër informata mund të gjenden në Raportet tremujore të Projektit
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11. UNWOmEN
• Mbështetje në realizimin e trajnimit në PTV me temën “ Krimet Ndërkombëtare me elemente të dhunës seksuale”

12. CLDP
• Mbështetje e trajnimit në PTV me temën “Tryezë pune lidhur me aktvendimet për rastet e falimentimit” 
• Mbështetje e trajnimit në PHP me temën “Zhvillimi i publikimeve gjyqësore”

13. UNHCR
• Mbështetjen me një (1) trajnim në PTV me temën “E drejta e Azilit - legjislacioni vendor dhe ndërkombëtar

14. CLE
• Mbështetje e pesë (5) trajnimeve regjionale  në PTV me temën” Ndërmjetësimi - Drejtësia Restorative”

15. Projekti i BE në luftimin e krimeve ekonomike dhe financiare të implementuar nga  B&S EUROPE
Mbështetje e tetë (8) trajnimeve në PTV me temat: Konfiskimi i aseteve-kompetenca dhe procedura, hetimet – 
planifikimi dhe udhëheqja e hetimeve të krimeve financiare, terrorizmi dhe format e paraqitjes se tij, korrupsioni 
zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare, Gjurmimi, sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve, zbulimi, hetimi 
dhe gjykimi i rasteve të korrupsionit dhe dy trajnime lidhur me  shpëlarja e parave

16. EUIPR
• Mbështetje me dy (2) trajnime PTV për departamentin për çështje ekonomike me temat: E drejta e autorit dhe 
Markat tregtare

17. NI-CO/ IPa 2012
• Realizmi i trajnimit në PTV lidhur me: Lufta kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit: Mbrojtja e 
Dëshmitarëve

18. aibi
• Mbështetje e trajnimit në PTV me temën” Mbrojtja e fëmijëve jashtë familjeve  biologjike”

19. KëSHILLI I EVROPëS
• Mbështetje e trajnimit në PTV me temën” Neni 10 të Konventës Evropian për të drejtat e njeriut”

20. bERZH - KPmG
• Mbështetje e  trajnimit në PTV me temën” Aspektet Financiare dhe të Kontabilitetit në Procesin e Falimentimit

6.11 bashkëpunimi ndërkombëtarë

6.11.1 takim i ekspertëve nga fusha e trajnimit dhe drejtësisë

Në kuadër të projektit “Rrjeti i Ekspertëve të Ballkanit Perëndimor” IGJK ka marrë pjesë në një takim ekspertësh, ku janë 
diskutuar reformat në sundimin e ligjit nga perspektiva e trajnimit gjyqësor e cila është zhvilluar në Akademinë e Drejtësisë 
së Sllovakisë.

Qëllimi kryesor i këtij takimi është ofrimi i mbështetjes përmes ekspertizave për vendet e Ballkanit Perëndimor gjatë procesit 
të negociatave për integrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Me konkretisht ky takim është përqendruar në lëmin e trajnimit 
gjyqësor dhe eksperiencën e 4 vendeve të Vishegradit në përmbushjen e kritereve nga kapitulli 23 dhe 24.  

Me këtë rast janë diskutuar mundësitë e mbështetjes nga ana e katër vendeve të Vishegradit për vendet e Ballkanit Perëndimor 
në sfidat e tyre drejt zbatimit të reformave në lëmin e sundimit të ligjit, përkatësisht reformat në lëminë penale dhe civile.
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6.11.2 Program shkëmbimi në mes Institutit Gjyqësor të Kosovës dhe Kolegjit Kombëtar Gjyqësor 
në Reno, Nevada – të SHBA-ve

Në mbështetje të Programit USAID/EROL, IGJK zhvilloi një program shkëmbimi profesional në Kolegjin Kombëtar 
Gjyqësor në Reno – Nevada të SHBA-ve, ku për temë diskutimi ishin çështje të ndryshme të trajnimit gjyqësor. 

Qëllimi i këtij programi ishte shkëmbimi i përvojave, me fokus në përvojat e Kolegjit Kombëtar Gjyqësor të SHBA-ve, për 
tejkalimin e sfidave në lëmin e trajnimit gjyqësor.

Gjatë këtij programi u diskutua lidhur me çështjet thelbësore të trajnimit gjyqësor si; parimet dhe praktikat e mësimit për të 
rritur, zhvillimi i proceseve të vlerësimit të nevojave dhe planprogrameve, trajnimi i trajnuesve - politikat dhe praktikat më 
të mira, mësimi në distancë, zhvillimi i programeve interdisiplinare dhe metodave për vlerësim të trajnimeve. Gjithashtu u 
diskutuan edhe trendët aktuale për sigurim të qëndrueshmërisë së institucioneve trajnuese si dhe planet strategjike afatgjata 
lidhur me trajnimin gjyqësor.

6.11.3 Punëtoria për zhvillimin e kurrikulës për profesionistët gjyqësor të vendeve të Evropës 
Juglindore në fushën e trafikimit me njerëz 

Në maj dhe qershor 2014, nën organizimin e UNODC dhe Qendrës së Trajnimit Gjyqësor në Mal të Zi dhe Akademisë së 
Drejtësisë së Serbisë, IGJK ka marrë pjesë në dy (2) punëtori për zhvillimin e kurrikulës për profesionistët gjyqësor në 
fushën e trafikimit me njerëz, qëllimi i te cilës ishte zhvillimi i një kurrikule të trajnimeve në sferën e trafikimit me njerëz për 
profesionistët gjyqësor të vendeve të Evropës Juglindore. 

Në kuadër të punëtorisë, përmes demonstrimit të rasteve konkrete u prezantuan metoda të ndryshme interaktive për mbajtjen 
e këtyre trajnimeve, u elaboruan një numër i parimeve pedagogjike për trajtimin e temave në fushën e trafikimit me njerëz, 
u analizuan rastet që mund të përdoren në trajnimet regjionale, specifikat që duhet të përmbajnë e në veçanti konceptet që 
duhet analizuar në secilin rast si ‘vlerësimi i rrezikut’, ‘hetimi’, ‘intervistat’, ‘teknikat’, ‘ekzaminimi i skenës së krimit’, 
‘kundërvënien e strategjisë së mbrojtjes’ dhe ‘legjislacionin vendor’.

6.11.4 Konferenca Rajonale e Trajnimit Gjyqësor “Reformat e së drejtës penale në rajon: Sfidat, 
trendet dhe kalimi në format adverse të procedurës penale” 

Në mbështetje të OSBE-Misioni në Kosovë, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Akademinë për Gjyqtarë dhe 
Prokurorë të Maqedonisë në Shkup të Republikës së Maqedonisë, organizuan një konferencë të karakterit rajonal me temë 
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“Reformat e së drejtës penale në rajon - sfidat, trendet dhe kalimi në sistemin adversal të procedurës penale”.
Qëllimi kryesor i kësaj konference ishte që përmes shkëmbimit të përvojave dhe ideve të promovohet bashkëpunimi 
rajonal lidhur me reformat në procedurën penale në drejtim të tejkalimit të sfidave të hasura në këtë proces. Fokusi kryesor 
i prezantimeve dhe diskutimeve të kësaj konference ishte në temat si; hetimi në procedurën paraprake dhe procedurat e 
përshpejtuara, provat në seancën kryesore me fokus në teknikat e reja të marrjes në pyetje (marrja në pyetje e drejtpërdrejtë, 
e tërthortë dhe ri - marrja në pyetje) dhe negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë. Këto tema u prezantuan nga 
përfaqësues të caktuar nga secili vend pjesëmarrës, ndërsa atyre u paraprijnë prezantime të ekspertëve të mirënjohur të fushës. 

Në konferencë pjesëmarrësit diskutuan lidhur me metodologjinë e trajnimit dhe kurrikulat trajnuese për zbatim të Kodit të 
Procedurës Penale, me ç’rast dhanë edhe idetë konkrete për hartimin e një kurrikule trajnuese të përbashkët mbi të cilën do 
të organizohen aktivitete të përbashkëta në të ardhmen. 
 
6.11.5 Konferenca e Rrjetit HELP

Në selinë e Këshillit të Evropës në Strasburg të Francës është organizuar Konferenca e Programit Evropian për Arsimimin 
e Profesionistëve Ligjor në fushën e të Drejtave të Njeriut (HELP), në të cilën u trajtua tema “Prej trajnimeve të mira drejtë 
aktgjykimit të drejtë, sfidave, metodologjisë dhe perspektivës së mirë”. 
Qëllimi i konferencës ishte krijimi i një forumi diskutimesh në mes të institucioneve vendore të trajnimit dhe 47 anëtarëve të 
Shoqatave të Avokatëve të Këshillit të Evropës, për mënyrat e ngritjes së rezultateve të trajnimeve për Konventën Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut për profesionistët ligjor në promovimin e bashkëpunimit konkret dhe efektiv në mes të të gjitha 
institucioneve përkatëse. 

Kjo konferencë është vijuar nga 150 pjesëmarrës përfshirë këtu edhe Institutin Gjyqësor të Kosovës, si vëzhgues i HELP-it 
për arsyen se Kosova ende nuk është anëtare e Këshillit të Evropës. 

6.11.6 Konferenca Rajonale “Neni 10 i Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut dhe përvojat 
rajonale”

Këshilli i Evropës në bashkëpunim me Akademinë për Gjyqtar dhe Prokuror të Maqedonisë, në Shkup të Maqedonisë, kanë 
organizuar Konferencën Rajonale me temë “Neni 10 i Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut dhe përvojat rajonale”. 

Vendosja e bashkëpunimit të rregullt dhe krijimi i rrjeteve rajonale për të promovuar praktikat më 
të mira dhe zhvillimin e jurisprudencës në lidhje me lirinë e shprehjes dhe të drejtën e respektimit 
të jetës private dhe familjare ishin pikat e përbashkëta të trajtimit të kësaj konference rajonale. Në këtë konferencë u ritheksua 
se liria e shprehjes përbën një nga themelet thelbësore të një shoqërie demokratike, një nga kushtet bazë për progresin e saj 
dhe për zhvillimin e çdo qenieje njerëzore. Shtypi luan një rol të spikatur në një vend të qeverisur nga shteti ligjor. 

Nga kjo konferencë ku morën pjesë përfaqësues të vendeve nga rajoni i Evropës Juglindore, ndërsa në delegacionin nga 
Kosova mori pjesë edhe Instituti Gjyqësor i Kosovës, dolën disa rekomandime për të gjitha vendet e rajonit të cilat shprehën 
interesimin për ngritjen e bashkëpunimit rajonal nëpërmjet organizimit të konferencave të përbashkëta rajonale. 

6.11.7 Vizita ne akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë në maqedoni

Instituti Gjyqësor i Kosovës në kuadër të bashkëpunimit të rregullt rajonal, ka realizuar një vizitë në Akademinë për Gjyqtarë 
dhe Prokurorë në Maqedoni me qëllim të diskutimit të mundësisë së organizimit të aktiviteteve të përbashkëta dhe shkëmbimit 
të përvojave në fushën e trajnimeve gjyqësore.

Gjatë kësaj vizite u diskutuan shumë çështje të cilat janë preokupim i përbashkët i të dy institucioneve trajnuese, me theks 
të veçantë në organizimin e aktiviteteve të përbashkëta regjionale, vizionin strategjik të institucioneve trajnuese sfidat në 
zhvillimin e trajnuesve dhe programeve trajnuese, procesin e vlerësimit të nevojave për trajnim dhe çështje tjera të ngjashme.
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6.11.8 Punëtori rajonale “bashkëpunimi gjyqësor në çështje civile dhe tregtare”

IGJK ka marrë pjesë në punëtorinë me temë “Bashkëpunimi gjyqësor në çështjet civile dhe tregtare” që është mbajtur në 
Podgoricë të Malit të Zi, e cila është mbështetur nga GIZ, kumorën pjesë zyrtarë të shteteve të Ballkanit Perëndimor që 
pretendojnë anëtarësimin në BE dhe nga Republika e Kroacisë.  

Qëllimi kryesor i kësaj punëtorie ishte përmirësimi i bashkëpunimit gjyqësor rajonal në çështjet civile që kanë implikime 
ndërkufitare. Në këtë drejtim Bashkimi Evropian është duke nxitur zhvillimin e bashkëpunimit gjyqësor bazuar në njohjen e 
ndërsjellë të vendimeve gjyqësore dhe jashtë gjyqësore. 
 
Në fund të punëtorisë u zhvillua një plan veprimi lidhur me aktivitetet që duhet të zhvillohen në të ardhmen me qëllim të 
përmirësimit të bashkëpunimit gjyqësor në çështjet civile. 

Konform kësaj IGJK u zotua se do të hartoj programe dhe do t’i freskoj ato në pajtim me obligimet që dalin nga procesi i 
integrimeve evropiane, marrëveshjet ndërkombëtare dhe ato bilaterale në lëmin e bashkëpunimit gjyqësor në çështjet civile. 

6.11.9 Vizita e delegacionit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë së Shqipërisë në Institutin Gjyqësor 
të Kosovës 

Instituti Gjyqësor i Kosovës ka pritur në një takim përfaqësues 
nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë së Shqipërisë të cilët ishin të 
shoqëruar nga Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës. 

Qëllimi i vizitës ishte nxitja e shkëmbimit të përvojave si dhe 
njohja me organizimin e funksionimin dhe veprimtarinë e 
Institutit Gjyqësor të Kosovës. Gjatë prezantimit të trajnimit 
gjyqësor në Kosovë, delegacioni pati interesim të theksuar rreth 
provimit përgatitor për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë, 
vlerësimin dhe mënyrën e përzgjedhjes së tyre si dhe mënyrën e 
vlerësimit të nevojave për trajnime të vazhdueshme. 

Përfaqësuesit e dy institucioneve shprehën gatishmërinë për bashkëpunim të ndërsjellë në të ardhmen me qëllim të krijimit 
së një sistemi efikas gjyqësor.

6.11.10 Vizita e Ekspertëve të Shkollës së magjistraturës së Francës (ENm) 

Me qëllim të vlerësimit të programeve trajnuese të IGJK-së, rekomandimet për përmirësim dhe përcaktimin e një programi 
të bashkëpunimit në mes të Shkollës së Magjistraturës së Francës  dhe Institutit Gjyqësor të Kosovës, në IGJK kanë qëndruar 
për një vizitë pune ekspertët Shkollës së Magjistraturës së Francës, e cila u mbështet nga Ambasada Franceze në Kosovë.

Ndër çështjet  që u trajtuan gjatë kësaj vizite ishin kurrikula e trajnimit fillestar, provimi përgatitor, provimi përfundimtar, 
hulumtimet dhe publikimet që kryhen në kuadër të IGJK-së, identifikimi i nevojave për trajnim në kuadër të PTV-së, trajnimi 
i trajnuesve si dhe kurset trajnuese për avancim.

Ekspertët e ENM-së dhe zyrtarët e IGJK-së shkëmbyen informacione për mënyrën e realizimit të temave të lartpërmendura 
në IGJK dhe ENM. Me informacionet e mbledhura ekspertët e ENM kanë përgatitur një raport me vlerësimet, rekomandimet 
dhe planin e zbatimit të bashkëpunimit në të ardhmen në mes ENM dhe IGJK-së. 
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6.11.11 Vizita e delegacionit të gjyqtarëve dhe përfaqësuesve të akademisë së Drejtësisë nga 
Republika e turqisë

Me ftesë të IGJK-së në Kosovë ka qëndruar për vizitë një delegacion i lartë i Akademisë së Drejtësisë së Republikës së 
Turqisë (ADT). Kjo vizitë është realizuar në kuadër të bashkëpunimit të përcaktuar me Memorandumin e Bashkëpunimit të 
lidhur në mes të këtyre dy institucioneve.

Qëllimi i vizitës ishte njohja me sistemin dhe praktikën gjyqësore në Kosovë, shkëmbimi i ideve për praktikat më të mira, 
shkëmbimi i përvojave për  organizimin e trajnimeve gjyqësore, ngritja e nivelit të bashkëpunimit në mes të IGJK-së dhe 
ADT-së si dhe mundësia e organizimit të programeve të përbashkëta të trajnimeve gjyqësore.

Në kuadër të vizitës, delegacioni nga ADT ka vizituar IGJK-në ku është njoftuar me historikun, kornizën ligjore, strukturën 
dhe planet për të ardhmen, gjithashtu gjatë kësaj vizite janë realizuar edhe takime me Ministrin dhe Zëvendësministrin e 
Drejtësisë, Kryetarin e Gjykatës Supreme, Kryesuesin dhe një anëtar i Këshillit Gjyqësor, Drejtorin e Sekretariatit të KGJK-
së dhe prokurorë nga Zyra e Kryeprokurorisë së Shtetit, Kryeprokurori i Prokurorisë së Apelit si dhe kanë vizituar disa 
gjykata themelore. 

6.11.12 Programi i trajnimeve në sferën e luftës kundër korrupsionit për prokurorë dhe zyrtarë të 
institucioneve tjera relevante

Mbështetur në strategjitë kombëtare në luftën kundër korrupsionit dhe në veçanti në prioritetet trajnuese të IGJK-së për këtë 
sferë të përcaktuara në Programin Kornizë 2014 – 2015, IGJK është 
 angazhuar në organizimin e një serie të trajnimeve me një model unik - jashtë trajnimeve tradicionale. 

Ky program trajnues është organizuar nga IGJK dhe RIPA International në mbështetje të Ambasadës së Mbretërisë së 
Bashkuar dhe i është  ofruar nga ekspertë britanikë me përvojë në fushën e hetimeve të korrupsionit.

Programi është realizuar në dy faza dhe pjesëmarrësit kanë punuar në grupe të vogla (1 trajnues  me 2 pjesëmarrës për 2 
orë). Temat që janë përfshirë në këtë program janë: menaxhimi i inteligjencës, planet e hetimeve, hetimi financiar, krimet 
kompjuterike, puna ndërinstitucionale, parandalimi i korrupsionit dhe struktura e hetimeve. 
 

6.12 Programi për praktikant-student

Për të zgjeruar bashkëpunimin me institucionet tjera e veçanërisht me fakultetet juridike, IGJK ka lidhur disa marrëveshje 
bashkëpunimi me Universitetin e Prishtinës dhe disa institucione bartëse të arsimit privat, duke synuar zbatimin e programeve të 
përbashkëta në funksion të zhvillimit të programeve të përbashkëta në mbështetje të studentëve dhe arsimimit të tyre më të mirë.

Gjatë periudhës së praktikës studentët praktikantë patën mundësi të mësojnë për së afërmi për punën e IGJK-së, të njihen me 
funksionimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial, të përfitojnë nga pjesëmarrja në trajnimet e IGJK-së, praktikuan hartimin e 
raporteve për trajnimet përkatëse si dhe asistuan në përgatitjen e trajnimeve dhe aktiviteteve të ndryshme në IGJK.

Nëpërmjet këtyre programeve studentët kanë mundësi që të vënë në praktikë aftësitë e fituara gjatë studimeve në fakultet, 
arritjen e shkathtësive praktike përmes zhvillimit të rasteve hipotetike në trajnime si dhe njohjen me sistemin gjyqësor.

Gjatë vitit 2014 në IGJK kanë përfunduar praktikën 4 grupe të studentëve ku secili grup ka ndjekur praktikën për një periudhë 
3 mujore.

Në këto grupe praktikën e kanë përfunduar; 
- 9 studente nga Universiteti i Biznesit dhe Teknologjisë
- 6 studente nga Universiteti i Prishtinës
- 2 studente nga Universiteti Iliria
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Pas përfundimit me sukses të praktikës, praktikantët janë pajisur me certifikata.

IGJK planifikon të zgjerojë këtë bashkëpunim edhe me institucionet tjera me qellim që të gjithë studentëve t’iu ofrohet 
mundësia që të ndërlidhin aspektet teorike me ato praktike.
 

6.13 administrata dhe Financat

Zhvillimi i aktiviteteve të IGJK-së mbështet nga Departamenti për Administratë dhe Financa (më tej DAF). Në kuadër të 
DAF-it përshihet fusha e administratës, teknologjisë informative, burimeve njerëzore, financave, prokurimit, logjistikës dhe 
arkivit të IGJK-së.  

Përgjegjësitë kryesore të DAF janë: 
• Hartimi dhe zbatimi i politikave zhvillimore në fushën e administratës,
 • Sigurimi, koordinimi dhe menaxhimi në ofrimin e shërbimeve administrative dhe financiare që kanë të bëjnë me 
funksionet  dhe në mbështetje të aktiviteteve të IGJK-së.
 • Zhvillimi i një administrate profesionale, efikase, funksionale si dhe ofrimi i shërbimeve të shpejta administrative, 
në përputhje me nevojat dhe specifikat e IGJK-së.
• Planifikimi, hartimi, raportimi, mbikëqyrja dhe menaxhimi i buxhetit dhe financave të IGJK-së përfshirë edhe 
donacionet si dhe mbikëqyrja dhe kontrolli për shpenzime të parasë së imët,
• Zbatimi i ligjeve dhe rregulloreve që e rregullojnë sferën administrative të buxhetit dhe financave,
• Planifikimi, koordinimi dhe menaxhimi i aktiviteteve të prokurimit në IGJK në pajtueshmëri të plotë me dispozitat 
ligjore dhe aktet tjera nënligjore të prokurimit publik. 
• Zbatimi i ligjeve, rregulloreve dhe urdhëresave administrative lidhur me shërbyesit civil.
• Planifikimi, mbikëqyrja dhe administrimi me  pajisjet e teknologjisë informative, programet softuerike dhe sistemet 
e rrjetit telekomunikues, të cilat janë pronë e IGJK-së. 
• Planifikimi, mbikëqyrja dhe menaxhimi me pasurinë e IGJK-së.
• Ofrimi i shërbimeve logjistike ku përfshihet furnizimi me mallra, shërbimet e transportit, mirëmbajtja e objektit dhe 
arkivi i IGJK-së.
• Ofrimi i shërbimeve administrative në lëmin e personelit dhe teknologjisë informative.
• Koordinimi me institucionet relevante për zbatimin e legjislacionit në kuadër të funksioneve të departamentit.

6.13.1 administrata 

Në kuadër të aktiviteteve më të rëndësishme të administratës gjatë vitit 2014 përfshihen:
• Në aspektin administrativ, teknik dhe të logjistikës janë mbështetur të gjitha aktivitetet e organizuar gjatë vitit.
• Për nevoja të menaxhimit dhe organizimit të brendshëm të punës, janë hartuar disa nga draftet e akteve të brendshme 
që kryesisht e rregullojnë fushën e teknologjisë informative, financave, arkivimin dhe klasifikimin e dokumenteve 
zyrtare dhe udhëzime për e-learning. 
• Me qëllim të mbështetjes në ndërtim të objektit të IGJK janë bërë përpjekje formale dhe jo formale me institucione 
vendore dhe ndërkombëtare për sigurim të parcelës dhe fondeve financiare,  përpjekje këto që do të intensifikohen 
edhe në të ardhmen deri në përmbushjen e këtij qëllimi. 
• Në proces e sipër është zhvillimi i një sistemi të arkivimit të dokumenteve në nivel të institucionit sipas kushteve të 
parapara me ligj.

6.13.2 teknologjia informative

Në kuadër të aktiviteteve të TI gjatë vitit 2014 janë realizuar:
• Mirëmbajtja dhe freskimi i serverëve, ueb faqes, kompjuterëve, platforma e-learning dhe pajisjeve tjera, instalimi i 
programeve të reja, etj. 
• Për nevoja dhe në shërbim të bibliotekës, janë shtuar edhe dy serverëve të tjerë të siguruar nga MAP me qasje edhe 
prej interneti. 
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• Është bërë funksionalizimi i bazës së të dhënave dhe ueb faqes së re  për IGJK-në  ku gjatë  kësaj kohe janë bërë 
përmirësime të ndryshme të cilat janë identifikuar gjatë zbatimit.
• Në disa trajnime të organizuara gjatë kësaj periudhe, paraprakisht disa minuta ju kanë kushtuar platformës për mësim 
në distancë. Pjesëmarrësit kanë mësuar për rolin e kësaj platformë dhe mënyrën se si të regjistrohen apo qasen në këtë 
platformë.
• Gjatë kësaj kohe është mbajt një trajnim për gjyqtarët që do të përdorin shërbimin e Google Drive. Gjyqtarëve ju 
është krijuar nga një llogari në Google me anë të së cilës do t’ju qasen këtij shërbimi. Qëllimi i këtij shërbimi është që 
gjyqtarët të punojnë në të njëjtën  kohë në të njëjtin dokument si dhe të komunikojnë mes veti në kohë reale.
• Janë blerë pajisje harduerike dhe softuerike sipas specifikacioneve teknike të përcaktuara në projektin kapital të 
aprovuar për këtë vit.

6.13.3 Prokurimi

Në vitin 2014 është përgatitur planifikimi vjetor i prokurimit dhe raporti vjetor i kontratave të nënshkruar për këtë vit.  

Bazuar në Ligjin për Prokurim Publik dhe sipas planifikimit vjetor të prokurimit në këtë periudhë janë zhvilluar 14 procedura 
dhe janë nënshkruar 17 (shtatëmbëdhjetë) kontrata sepse një ka qenë vazhdim nga 2013, një kontratë është nënshkruar 
nga AQP dhe projekti kapital është zbatuar përmes dy kontratave. Këto kontrata kanë të bëjnë kryesisht me shërbime dhe 
furnizime dhe me një projekt kapital për blerjen e pajisjeve të teknologjisë informative.

Në kuadër të modulit të prokurimit të funksionalizuar në këtë vit janë regjistruar të gjitha të dhënat e  procedurave të zhvilluar 
dhe kontratave të nënshkruar. Përveç dokumenteve fizike tani ekziston edhe regjistri elektronik si dhe gjeneratori i raporteve 
të ndryshme të prokurimit. 

7. Buxheti dhe raporti financiar
Në kuadër të aktiviteteve financiare përfshihen aktivitete të ndryshme që kanë të bëjnë me planifikimin, menaxhimin, 
kontrollin dhe zbatimin e buxhetit 2014 të realizuara sipas planifikimeve. 

7.1 aktivitetet e realizuara nga buxheti i IGjK-së

Në kuadër të buxhetit dhe financave aktivitetet kryesore të realizuar gjatë periudhës  raportuese:
• Janë përgatitur pasqyrat vjetore financiare për vitin 2013. Në këto pasqyra prezantohet raporti i buxhetit dhe 
ekzekutimi i buxhetit, pasqyra e pranimit dhe pagesave në para të gatshme  si dhe shpalosja e shënimeve për aktivitet 
e IGJK-së dhe kategorive ekonomike të shpenzimeve përfshirë edhe donacionet.
• Me qëllim të shpërndarjes së mjeteve buxhetore në kategoritë ekonomike sipas planit të zotimeve dhe shpenzimeve 
për këtë periudhë, varësisht nga programet trajnuese dhe aktivitetet tjera, është përgatitur dhe zbatuar plani i rrjedhës 
së parasë së gatshme për vitin 2014.
• Është përgatitur Korniza Afatmesme e Shpenzime të IGJK për periudhën 2015-2017 ku janë përfshirë objektiva 
strategjike, aktivitetet për realizimin e objektivave dhe kostoja e tyre. 
• Është përgatitur dhe aprovuar nga Këshilli Drejtues, kërkesa buxhetore për vitin 2015. Duke u mbështetur në objektivat 
strategjike. Kërkesa buxhetore përfshinë një planifikimin gjithëpërfshirës të programeve trajnuese, hulumtimeve dhe 
publikimeve, ndërtimin e ndërtesë se IGJK-së, pagat dhe mëditjet dhe shpenzimet komunale. 
• Janë përgatitur raporte të ndryshme periodike financiare.
• Është bërë regjistrimi i buxhetit në BDMS dhe në sistemin PIP për kapitale.
• Janë proceduar mbi 1000  pagesa nga kategori të ndryshme të shpenzimeve.

Shpenzimet e  krijuara gjatë kësaj periudhe janë mbuluar nga Buxheti i Republikës së Kosovës si burim kryesor financiar si 
dhe nga mbështetja e grandeve të donatoreve. 
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IGJK nuk ka llogari tjetër bankare përveç Llogarisë së Thesarit. Valuta e raportimit është Euro dhe periudha e raportimit 
përfshinë periudhën janar-dhjetor 2014.

Shpenzimet e buxhetit përfshihen në katër kategori kryesore ekonomike: pagat dhe mëditjet, mallrat dhe shërbimet, shpenzimet 
komunale dhe shpenzimet kapitale. Tabela në vijim pasqyron buxhetin fillestar dhe buxhetin përfundimtar për vitin 2014, 
duke përfshirë këto kategori ekonomike.

tabela 4. Raporti i buxheti për vitin 2014

Në vijim në mënyrë tabelare prezantohet ekzekutimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike.

tabela 5. Ekzekutimi i buxhetit për vitin 2014

Sipas tabelës, shihet se buxheti është shpenzuar 98.25% që do të thotë se ekzekutimi i buxhetit është bërë sipas planifikimeve. 
Pjesa e pa shpenzuar e mjeteve kryesisht në mallra dhe shërbime vjen si rrjedhojë e afateve mjaft të kufizuar në fund vit dhe 
pamundësisë për të bërë ndryshim të kodeve.

Duke ju referuar tabelës 2, ekzekutimi i buxhetit, shtyllat e grafikonit në vijim prezantojnë  mjetet e alokuara, të shpenzuara 
dhe mbetjen për secilën kategori të mjeteve.

Përshkrimi Buxheti Fillestar Reduktimi Buxheti Përfundimtar

Pagat dhe Mëditje 161,745                177,099                        
Mal l rat dhe Shërbimet 459,177                (68,877)                   390,300                        
Shpenzimet Komunale 10,000                  (1,500)                     8,500                            
Shpenzime kapitale 22,000.00           22,000                         

Totali                   652,922               (70,377.00)                          597,899 

Përshkrimi Alokimet Shpenzimet Mbetja Përqindja
Pagat dhe Mëditjet 177,099          177,099         -                100.00%
Mallrat dhe Shërbimet 390,300          379,989         10,311         97.36%
Shpenzimet Komunale 8,500               8,500              -                100.00%
Shpenzimet Kapitale 22,000            21,851            149               99.32%

Totali 597,899          587,439         10,460         98.25

Grafikoni 18. Ekzekutimi i buxhetit
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Mallrat dhe shërbimet në buxhetin e IGJK-së përshijnë shumën më të madhe të buxhetit si në alokim ashtu edhe në shpenzim 
për arsye se shpenzimet për shërbimet e trajnimit janë pjesë e kësaj kategorie ekonomike dhe gjithashtu janë shpenzimet 
kryesore të IGJK-së.

Sipas këtij grafikoni shihet se 65.28 % e buxhetit është ndarë për mallra dhe shërbime, 29.62 % për paga dhe mëditje, 1.42% 
për shpenzimet komunale dhe 3.68%  për shpenzimet kapitale. Në raport me vitet tjera shpërndarja e buxhetit me këtë renditje 
të përqindjes është e njëjtë me përjashtim të shpenzimeve kapitale që asnjëherë nuk kanë qenë të përfshira.

Në raport me shumën totale të buxhetit të shpenzuar, mallrat dhe shërbimet përfshihen me pjesëmarrje prej 64.69%, pagat dhe 
mëditjet me 30.15%, komunalit me 1.45% dhe shpenzimet kapitale 3.72%.

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

Grafikoni 20. Shpenzimi i mjeteve

Grafikoni 19. Shpërndarja e buxhetit
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Shpenzimet e trajnimit, shpenzimet me furnizim e pije dhe shpenzimet e përfaqësimit janë shpenzimet që kane tejkaluar 
kufijtë buxhetor ndërsa shpenzimet tjera janë nën kufijtë buxhetor.

Përmes trafikonit 4 në përqindje prezantohen shpenzimet në raport me totalin e buxhetit të shpenzuar për këtë periudhë 
raportuese.

tabela 6. Shpenzimet për kategori dhe nën kategori ekonomike
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Në kuadër të pagave përfshihen pagat neto të stafit dhe kompensimet e anëtarëve të Këshillit Drejtues si dhe tatimet dhe 
kontributet për këtë kategori. Në kuadër të mallrave dhe shërbimeve shërbimet e trajnimit përfshihen me përqindje më të lartë 
prej 33.83% e buxhetit, ndërsa shpenzimet me përqindjen më të vogël të buxhetit janë shpenzimet për blerjen e mobilieve dhe 
pajisjeve tjera me pak se 1000 euro  me 0.49%.

Të gjitha pagesat e bëra nga mjetet e ndara nga Buxheti i Republikës se Kosovës për IGJK-në janë regjistruar në Sistemin 
Informativ Financiar (freebalance) si dhe në bazën e të dhënave financiare të IGJK-së. 

7.2 Mbështetja financiare nga donatorët

Edhe gjatë këtij viti, IGJK ka gëzuar mbështetje nga shumë donatorë. Me këtë rast aplikohen dy forma të mbështetjes në 
aspektin e menaxhimit të financave: mënyra e financimit kur buxheti menaxhohet nga IGJK dhe mënyra e dytë e mbështetjes 
kur buxheti menaxhohet nga donatori.

Në qershor të këtij viti është nënshkruar projekti dy vjeçare mes IGJK-së dhe UNICEF-it për mbështetje në financimin e 
aktiviteteve të ndryshme të planifikuara për gjyqtarë dhe prokurorë në fushën e Drejtësisë për të Mitur. Buxheti për këtë 
projekt është 23,155 euro dhe do të menaxhohet nga IGJK. 

Buxheti total i donacioneve përmes llogarisë së Thesarit, gjatë vitit 2014 ka qenë 14,109.94 euro. Nga totali i përgjithshëm 
i donacioneve 279.94 janë mjete të bartura nga viti 2013 donacion nga UNWomen, ndërsa gjatë vitit 2014 janë realizuar të 
hyra prej 13,830.00 donacion nga UNICEF-i ku janë shpenzuar 4,680.40 euro për këtë periudhë. 
Të gjitha shpenzimet e mbuluara përmes donacioneve janë shpenzime të trajnimeve të krijuara në këtë vit.

Grafikoni 21. Shpenzimet në raport me totalin e buxhetit të shpenzuar
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tabela 7. Donacionet e menaxhuara nga IGjK
 

tabela 8. Donacioni e menaxhuara nga donatorët3  

     

Në tabelën 4 shpalosen donacionet e menaxhuara nga vet donatoret që do të thotë se këto mjete nuk kanë rrjedhë përmes 
llogarisë së Thesarit. 
Sipas informatave të ofruar nga përgjegjësit e projekteve me donator, në këtë tabelë bëhet shpalosja e mbështetjes nga 
donatoret vetëm në totalin e shpenzimeve ashtu siç janë pranuar, pa pasur mundësi të shpalosen detaje. 
Prezantimi dhe shpalosja e donacioneve në këtë rast tregon qartë se IGJK edhe në këtë vit ka realizuar disa nga aktivitetet 
trajnuese në mbështetje të donatoreve të ndryshëm. Edhe pse nuk janë të specifikuara dhe të detajuara, shpenzimet e mbuluara 
kanë qenë kryesisht shpenzimet për shërbimet e trajnimit, honorari i kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë, shpenzimet e 
botimeve dhe publikimeve, shpenzimet për vizita studimore dhe programe internshipi etj.
Përveç  shpalosjes së këtyre shënimeve, bashkangjitur me këtë raport është edhe aneksi 7 i Raportit Financiar 2014.

8. auditimi nga  Zyra e auditorit të Përgjithshëm
IGJK nuk ka njësi dhe as auditor të brendshëm pavarësisht kërkesës së bërë për këtë pozitë. Gjatë vitit 2014 nga auditor 
të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm (ZAP) është zhvilluar auditimi i pasqyrave vjetore 2013. Raporti Final i Auditimit të 
Pasqyrave Financiare të IGJK-së për vitin 2013 është pozitiv dhe pasqyrat vjetore financiare në të gjitha aspektet prezantojnë 

3Shpenzimet e mbuluara me valuta tjera janë shndërruar në euro sipas kursit valutor në fund të dhjetorit 2014
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9. anekset
Si pjesë e këtij raporti janë bashkëngjitur edhe anekset si më poshtë

• Aneksi 1 – Trajnimet e realizuara ne PTV
• Aneksi 2 - Trajnimet e realizuara ne PTV
• Aneksi 3 - Trajnimet e realizuara ne PTA
• Aneksi 4 - Trajnimet e realizuara ne PHP
• Aneksi 5 - Trajnimet e realizuara për profesionistet tjerë 
• Aneksi 6 -  Plani i trajnimit të stafit për vitin 2015
• Aneksi 7 - Raporti financiar 2014

Raporti Vjetor i Punës së IGJK-së për vitin 2014 është miratuar nga Këshilli Drejtues i IGJK-së me datën 26 mars 2015.

Ymer Hoxha
______________________
Kryetar i Këshillit Drejtues

një pamje të drejtë dhe të vërtetë (SNISA 400 Opinion i Pamodifikuar). Në raportin e auditimit përfshihen dy rekomandime 
që kanë të bëjnë me lëshime teknike gjatë procesit të çertifikimit.
Me qëllim të zbatimit të rekomandimeve të dala nga ky raport është përgatitur plani për zbatimin e rekomandimeve duke 
përfshi veprimet që duhet ndërmarr dhe periudhën e nevojshme për zbatim.

tabela 9.  Plani për zbatim të rekomandimeve

Rekomandimet Përshkrimi Veprimet për implementimin e 
rekomandimeve   

Periudha e 
ndryshimeve Efekti

Rekomandimi 
1

• Mangësi gjatë procesit të 
çertifikimit të pagesave - 
Prioritet i mesëm

Me zgjedhjen e pozitës së certifikuesit 
do të evitohen të gjitha mundësitë 
për lëshime teknike gjatë procesit të 
shpenzimeve kur dihet se filtri i fundit 
i  lëndës për pagesë është certifikuesi.

Janar-dhjetor 2014 E kryer
Gjatë vitit 2014 do të bëhen të gjitha 
përpjekjet që IGJK në kuadër të 
strukturës organizative ta ketë zyrtarin 
certifikues ashtu siç kërkohet edhe me 
LMFPP.

Rekomandimi 
2

• Mbulimi i pozitës së 
Zyrtarit çertifikues nga 
persona të ndryshëm 
brenda institucionit 
-Prioritet i mesëm

Pozita për zyrtar certifikues është e 
përfshirë në kërkesën buxhetore 2015.

Janar-dhjetor  2014 Në proces

Zgjedhja e përhershme  për pozitën 
e zyrtarit çertifikues është që me 
Ligjin e Buxhetit për Vitin 2015  të 
aprovohet kjo pozitë.
Zgjedhja e përkohshme është bërë 
me pozitat aktuale që ka IGJK 
por gjithashtu do të rishqyrtohen 
mundësitë  tjera për përfshirje të 
pozitës së zyrtarit çertifikues si  punë 
primare ta ketë certifikimin dhe kjo 
pozitë të përfshihet  në strukturën 
organizative.
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muaji Nr. tema
Kohë-
zgjatja 
(ditë)

Fusha Financimi

janar

1 Procedura penale kur përfshihen kryesit me çrregullime mentale 1 Penale IGJK

2 Kompetenca e prokurorëve të PRSK-së trajnim për avancim 1 Trajnim për 
avancim IGJK

3 E drejta e ndërtimit dhe ndërtimi në tokën e huaj 1 Civile IGJK

4 Bashkëpunimi Juridik Ndërkombëtar-Trajnim për gjyqtarët përgjegjës për operimet 
ndër-kufitare me metoda modern të vlerësimit-Grupi 1 2 Penale Twinning & IGJK

5 Bashkëpunimi Juridik Ndërkombëtar-Trajnim për gjyqtarët përgjegjës për operimet 
ndër-kufitare me metoda modern të vlerësimit-Grupi 2 2 Penale  Twinning & IGJK

6 Shqyrtimi fillestar, shqyrtimi I dyte dhe shqyrtimi kryesor 1 Penale IGJK

Shkurti

7 Kompetenca e organit për zhvillimin e procedurës administrative si dhe palët në 
procedure 1 Administra-

tive IGJK

8 Gjykimi i madhorëve për veprat penale të kryera ndaj fëmijës 1 Drejtësia për 
të mitur IGJK

9 Shpronësimi dhe kompensimi për shpronësim 1 Civile IGJK

10 Rrëmbimi Ndërkombëtar i Fëmijëve 2 Civile Twinning & IGJK

11 Trafikimi me qenje njerëzore dhe kontrabandimi me emigrant 1 Penale IGJK

12 E drejta për një proces të rregullt Gjyqësor sipas KEDNJ-së 1 KEDNJ IGJK

13 Mbrojtja gjyqësore në kontestet nga marrëdhënia e punës 1 Civile IGJK

14 Negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 1 Zgjidhje 
alternative IGJK

15 Titujt ekzekutiv dhe mjetet juridike 1 Civile IGJK

mars

16 Konfiskimi i aseteve – kompetenca dhe procedura 2 Penale B&S Europe + 
IGJK

17 Përgatitja vendore mbi kërkesat ndërkombëtare ligjore-Grupi 1 2 Penale Twinning & IGJK

18 Përgatitja vendore mbi kërkesat ndërkombëtare ligjore-Grupi 2 2 Penale Twinning & IGJK

19 Mbrojtja kundër dhunës familjare 1 Civile IGJK

20 Shpëlarja e parave 1 Penale B&S Europe + IGJK

21 Aspektet e diskriminimit sipas perspektivës së KEDNJ-së 1 KEDNJ IGJK

22 Rrëmbimi ndërkombëtar i fëmijëve 1 Civile Twinning & IGJK

23 Përpilimi I kërkesave ligjore të jashtme për kërkesat ligjore ndërkombëtare – Grupi 1 2 Penale Twinning & IGJK

9.1 Aneksi 1  – Trajnimet e realizuara në PTV – 2014
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Prill

24 Bashkëpronësia dhe pronësia e përbashkët, ndarja dhe pjesëtimi 1 Civile IGJK

25 Përpilimi i kërkesave ligjore të jashtme për kërkesat ligjore ndërkombëtare – Grupi 
2 1 Penale Twinning & IGJK

26 Program trajnimi mbi shkathtësitë e përfaqësimit në gjykim sipas programit NITA 3 Penale IGJK

27 Dëshmitarët e mbrojtur dhe bashkëpunues 1 Penale IGJK

28 Shqyrtimi paraprak I padisë 1 Civile IGJK

29 E Drejta e Autorit 2 Civile EUOK & IGJK

30 Integriteti në Gjyqësor si kusht për fitimin e besimit të publikut 1 Etikë IGJK

31 Veprat penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike 1 Penale IGJK

32 Mjetet e rregullta dhe të jashtëzakonshme juridike (civile) 1 Civile IGJK

33 E drejta e azilit – legjislacioni vendor dhe ndërkombëtar 1 Administra-
tive UNCHR & IGJK

34 Hetimet-planifikimi dhe udhëheqja e hetimeve të krimeve financiare 1 Penale B&S Europe + 
IGJK

35 Barazia Gjinore 1 Barazia 
Gjinore IGJK

36 IPA 2012 –Lufta Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit: Mbrojta e Dëshmi-
tarëve 2 Penale NI-CO & IGJK

37 Ligji për Procedurën përmbarimore-aspektet praktike të zbatimit të tij në kuadër të 
Departamentit për Çështje Ekonomike 1 Ekonomike IGJK

maj

38 Masat e fshehta të hetimit dhe vëzhgimit 1 Penale IGJK

39 Tryezë pune lidhur me aktvendimet për rastet e falimentimit 2 Ekonomike CLDP & IGJK

40 Procedura e kundërvajtjes ndaj kryesve të mitur të kundërvajtjeve 1 Kundërvajtje IGJK

41 Rëndësia e KEDNJ-së për gjyqësorin Kosovar- parimi “Ne bis in idem” 1 KEDNJ IGJK

42 Terrorizmi dhe format e paraqitjes së tij 1 penale B&S Europe + 
IGJK

43 Shkrimi dhe arsyetimi Gjyqësor 1 Shkrimi dhe 
arsyetimi IGJK

44 Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare 1 Penale B&S Europe + 
IGJK

45 Mjetet juridike të rregullta dhe të jashtëzakonshme-penale 1 Penale IGJK
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Qershor

46 Veprat penale kundër të drejtës së votimit 1 Penale IGJK

47 Mjetet për sigurimin e ekzekutimit të kontratave 1 Civile IGJK

48 Përpilimi i kërkesave të jashtme për asistencë juridike ndërkombëtare 2 Penale Twinning & IGJK

49 Përpilimi i kërkesave të jashtme për asistencë juridike ndërkombëtare 2 Penale Twinning & IGJK

50 Menaxhimi i rasteve 1 Menaxhimi i 
rasteve IGJK

51 Veprat penale të kryera në bashkëveprim nga I mituri dhe madhori 1 Drejtësia për 
të mitur IGJK

52 Trajnim për Etikën Gjyqësore 1 Etikë GIZ &IGJK

53 Konflikti administrative 1 Administra-
tive IGJK

54 Programi i trajnimeve në sferën e luftës ndaj korrupsionit për prokurorë dhe zyrtarë 5 Penale RIPA & IGJK

55 E Drejta e BE-së dhe efekti I saj në të drejtën vendore 1 E Drejta e 
BE-së IGJK

Korrik

56 Mbrojtja e fëmijëve jashtë familjeve biologjike 2 Civile AiBi & IGJK

57 Raporti prokurorë-mbrojtës i viktimave nga perspektiva e juridiksionit të tyre 1 Penale IGJK

58 Trajnim për Krimet Ndërkombëtare me elemente të dhunës seksuale 4 Penale UNWOMEN & 
IGJK

Gusht

Shtator

59 Ekzekutimi i sanksioneve penale 1 Penale IGJK

60 Pengim posedimi dhe mbrojtja gjyqësore 1 Civile IGJK

61 Programi i trajnimeve në sferën e luftës ndaj korrupsionit për Prokurorë dhe zyrtarë 
të institucioneve tjera relevante – fazën e 2 5 Penale RIPA & IGJK

62 Bashkëpunimi Juridik Ndërkombëtar 2 Penale Twinning & IGJK

63 Gjurmimi, sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve 1 Penale B&S Europe + 
IGJK

64 Përgjegjësia e personit përgjegjës në organin e punësimit për zbatimin e vendimeve 
të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Kosovës 1 Administra-

tive IGJK

65 Trajnim i prokurorëve të Prokurorisë Speciale mbi parimet bazë të Bashkëpunimit 
Juridik Ndërkombëtar 1 Penale Twinning & IGJK

66 Trajnim i prokurorëve të Prokurorisë Speciale mbi parimet bazë të Bashkëpunimit 
Juridik Ndërkombëtar 1 penale Twinning & IGJK

67 E Drejta për Liri dhe Siguri sipas KEDNJ-së 1 KEDNJ IGJK

68 Ligji për Markat Tregtare – Aspektet-praktike të zbatimit të tij 2 Ekonomike IGJK
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tetor

75 Sigurimi I kërkesëpadisë 1 Civile IGJK

76 Trajnimi: zbulimi, hetimi dhe gjykimi i rasteve të korrupsionit 1 Penale B&S Europe + 
IGJK

77 Bashkëpunimi Juridik Ndërkombëtar 1 Penale Twinning & IGJK

78 Adoptimi 1 Civile IGJK

79 Ndërmjetësimi – Drejtësia Restorative 1 Zgjidhje 
alternative

USAID-CLE & 
IGJK

80 Etika Profesionale për Prokurorë-Trajnimi për Avancim 1 Trajnim për 
avancim IGJK

81 Kompetenca dhe juridiksioni në Prokurorinë Themelore, përkatësisht departamentin 
e përgjithshëm –trajnim për avancim 2 Trajnim për 

avancim IGJK

82 E drejta në mbrojtjen e të dhënave personale, klasifikimi I informacioneve-verifi-
kimi i sigurisë 1 Administra-

tive IGJK

83 Marrja e provave nga ana e prokurorit gjatë hetimit 1 Penale IGJK

84 Procedura sipas ankesës në rastet e shpronësimit -në bazë të ligjit për shpronësim 1 Civile IGJK

85 Program trajnimi mbi shkathtësitë e përfaqësimit në gjykim sipas programit NI-
TA-trajnim për avancim 3 Trajnim për 

avancim IGJK

86 Ndërmjetësimi – Drejtësia Restorative 1 Zgjidhje 
alternative

USAID-CLE & 
IGJK

87 Bashkëpunimi Juridik Ndërkombëtar 1 Penale IGJK

88 Aktgjykimet sipas LPK-së 1 Civile IGJK

89 Pastrimi i parave 1 penale B&S Europe + 
IGJK

90 Përgjegjësia e personit përgjegjës të personit juridik në lëmin e marrëdhënieve të 
punës 1 Civile IGJK

91 Kundërvajtjet nga lëmia e rendit dhe qetësisë publike – mjetet juridike 1 Kundërvajtje IGJK

69 Bashkëpunimi Juridik Ndërkombëtar 2 Penale Twinning & IGJK

70 Përgjegjësia civile te kontrata e ndërtimit 1 Civile IGJK

71 Bashkëpunimi Juridik Ndërkombëtar 1 Penale Twinning & IGJK

72 Bashkëpunimi Juridik Ndërkombëtar 1 Penale Twinning & IGJK

73 Bashkëpunimi Juridik Ndërkombëtar 2 Penale Twinning & IGJK

74 Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurën penale 1 Penale IGJK
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Nëntor

92 Vendimet në procedurën gjyqësore ndaj të miturve 1 Drejtësia për 
të mitur UNICEF & IGJK

93 Bashkë-ndërgjygjësit dhe ndërhyrësit 1 Civile IGJK

94 Format e shfrytëzimit të viktimave në rastet e trafikimi me qenje njerëzore 1 Penale IGJK

95 Negocimi i marrëveshjes për pranim të fajësisë 1 Trajnim për 
avancim IGJK

96 Menaxhimi i rasteve – trajnimi për avancim 1 Trajnim për 
avancim IGJK

97 Punëtori mbi nenin 10 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut  1 KEDNJ European Council 
& IGJK

98 E drejta e mjedisit dhe krimet mjedisore 1 Penale IGJK

99 Trajnimi për prokurorët e sapo emëruar për shkrimin dhe arsyetimin Gjyqësor-tra-
jnimi për avancim 1 Trajnim për 

avancim IGJK

100 Aspektet financiare dhe të kontabilitetit në procesin e falimentimit 2 Ekonomike KPMG & IGJK

Dhjetor

101 Ndërmjetësimi – drejtësia Restorative 1 Zgjidhje 
alternative

USAID-CLE & 
IGJK

102 Pronësia 1 Civile IGJK

103 Ndërmjetësimi – drejtësia Restorative 1 Zgjidhje 
alternative

USAID-CLE & 
IGJK

104 Etika profesionale dhe deontologjia 1 Etikë IGJK

105 Efektet e Bashkimit Evropian në të drejtën vendore 1 E Drejta e 
BE-së IGJK

106 Vërtetimi dhe mohimi i atësisë 1 Civile IGJK

107 Ekzekutimi i masave, dënimeve dhe ndryshimi I vendimit për shqiptimin e tyre 1 Drejtësia për 
të mitur UNICEF & IGJK

108 Parashkrimi i rasteve penale 1 Penale IGJK

109 Servitutet reale dhe personale 1 Civile IGJK

110 Qeverisja e shoqërive tregtare dhe kontestet Brenda tyre 1 Ekonomike USAID-CLE & 
IGJK

111 Bashkëpunimi i prokurorit të shtetit me të gjitha institucionet relevante për luftimin 
e krimeve ekonomike dhe financiare 1 Penale IGJK
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9.2 Aneksi 2 - Trajnimet e realizuara ne PTF

Modulet trajnuese të trajtuara në Programin e Trajnimit Fillestar gjatë vitit 2014
FAzA e PArë

1. Kodi Penal i Kosovës-pjesa e përgjithshme
2. Kodi Penal i Kosovës – pjesa e veçantë
3. Kodi i Procedurës Penale (shqyrtime hyrëse)
4. E Drejta Kushtetuese
5. Organizimi i sistemit gjyqësor dhe prokurorial 
6. Menaxhimi i Rasteve
7. Marrja dhe komunikimi i vendimeve dhe dërgimi i shkresave
8. Bashkëpunimi juridik ndërkombëtarë në çështjet penale
9. Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor

10. Kodi i Drejtësisë për të Mitur
11. KEDNJ-Legjislacioni për të Drejtat e Njeriut
12. Etikë profesionale
13. E Drejta e BE-së
14. Negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 
15. Shqyrtimi gjyqësor
16. Marrja e informatave në fazën e hetimeve 

(Masat e Fshehta, Teknike të Hetimit dhe Vëzhgimit)
17. Ndërmjetësimi
18. Heqja e lirisë dhe masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë
19. Paraburgimi
20. I Pandehuri në procedurë penale
21. Veprat penale të korrupsionit zyrtar dhe kundër detyrës zyrtare
22. Dëshmitarët dhe të dëmtuarit në procedurën penale

FAzA e dyTë
1. E Drejta civile 
2. Procedura Kontestimore – pjesa e dytë
3. Procedura Kontestimore – pjesa e parë 
4. E Drejta Pronësore
5. E Drejta e Detyrimeve
6. E Drejta Ekonomike
7. Fillimi i hetimit formal dhe procedura penale
8. Provat gjatë hetimit
9. Aktakuza procedura e shqyrtimit 

10. Roli i prokurorit në shqyrtimin gjyqësor
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11. Përpilimi i mjeteve juridike nga prokurori
12. Prokurori i Shtetit sipas KPPK
13. Vendi i ngjarjes dhe Forenzika
14. Procedura Jokontestimore
15. Procedura Përmbarimore
16. E Drejta Familjare
17. E Drejta Administrative
18. E Drejta e Punës
19. E Drejta e Trashëgimisë
20. Kundërvajtje
21. Ekspertiza dhe analizat
22. Kontrolli dhe konfiskimi 
23. Procedurat e veçanta sipas KPPK
24. Krimet e Rënda (Trafikimi me Qenie Njerëzore, Pastrimi i parave, Krimi Kibernetik)
25. Ngritja e shkathtësive sociale të gjyqtarëve e prokurorëve
26. Provat 
27. Aktgjykimi dhe mjetet juridike
28. Administrimi i procedurës penale
29. Shpenzimet e procedurës dhe kërkesat pasurore juridike 
30. Hetimi i krimeve ndërkufitare
31. Shmangia nga ndjekja penale
32. Procesverbalet
33. Kallëzimi penal 

9.3 Aneksi 3 – Trajnimet e realizuara në PTA
muaji Nr. tema Kohëzgjatja Përfituesit Financimi

janar 1 Kompetenca dhe juridiksioni i 
prokurorëve të Prokurorisë Speciale 1 ditore Prokurorët e sapo emëruar  të 

Prokurorisë Speciale IGJK

tetor

2 Etika profesionale 1 ditore Prokurorët e sapo emëruar në 
Prokuroritë Themelore IGJK

3
Kompetencat dhe juridiksioni në 
prokurorinë themelore, përkatësisht në 
departamentin e përgjithshëm

2 ditore Prokurorët e sapo emëruar në 
Prokuroritë Themelore IGJK

4 Teknikat e përfaqësimit në gjykim 3 ditore Prokurorët e sapo emëruar në 
Prokuroritë Themelore IGJK

Nëntor
5 Menaxhimi i rasteve 1 ditore Prokurorët e sapo emëruar në 

Prokuroritë Themelore IGJK

6 Shkrimi dhe arsyetimi gjyqësor 1 ditore Prokurorët e sapo emëruar në 
Prokuroritë Themelore IGJK
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9.4 Aneksi 4 - Aktivitetet e realizuara në PHP
muaji Nr. aktivitetet trajnuese  Kohëzgjatja Përfituesit Financimi

Shkurt 1 Teknikat Efektive të 
Hulumtimit Ligjor

Stafi menaxhues i IGJK-
së

Ambasada e Britanisë 
(Implementues: RIPA 
International)

maj

2
Hulumtimi Ligjor – 
Databazat ligjore dhe të 
përgjithshme

1 ditor Gjyqtarë dhe prokurorë

Projekti i BE-së 
“Mbështetje në Reformën 
e Edukimit Ligjor në 
Kosovë”

3 Zhvillimi i Publikimeve 
Gjyqësore në Kosovë 1 ditor

Gjyqtarët e nivelit 
themelor dhe të apelit të 
departamentit ekonomik 
dhe stafi i IGJK-së.

CLDP

tetor 

4
Trajnimet elementare 
në aplikacionet e 
kompjuterit

5 ditor (gjysmë-
ditore) stafi i PHP-së

Projekti i BE-së 
“Mbështetje në Reformën 
e Edukimit Ligjor në 
Kosovë”

5
Trajnimet për pasurim, 
zhvillim dhe menaxhim 
të koleksioneve

5 ditor (gjysmë-
ditore) stafi i PHP-së

Projekti i BE-së 
“Mbështetje në Reformën 
e Edukimit Ligjor në 
Kosovë”

Nëntor

6
Krijimi i rregullave 
baze për aktivitetet e 
bibliotekës 

4 ditore (gjysmë-
ditore) stafi i PHP-së

Projekti i BE-së 
“Mbështetje në Reformën 
e Edukimit Ligjor në 
Kosovë”

7

Trajnimi për katalogim, 
klasifikim dhe 
koleksionimi për 
koleksionin e sistemimit 
(në rafte) 

11 ditore (gjysmë-
ditore) stafi i PHP-së

Projekti i BE-së 
“Mbështetje në Reformën 
e Edukimit Ligjor në 
Kosovë”

janar - 
Dhjetor

1 Hulumtimet për hartimin e Planit të Zbatimit 
për periudhën korrik – dhjetor 2014 si dhe për 
periudhën janar – qershor 2015

IGJK IGJK

2 Funksionalizimi i Bibliotekës (përfshirë 
e-bibliotekën)

Kategoritë përfituese të 
IGJK-së

Projekti i BE-së 
“Mbështetje në Reformën 
e Edukimit Ligjor në 
Kosovë”

maj 3 Qasje (periudhë provuese) në  databazat 
ligjore (14 të tilla)

Kategoritë përfituese të 
IGJK-së

Projekti i BE-së 
“Mbështetje në Reformën 
e Edukimit Ligjor në 
Kosovë”

PUbLIKImEt
mars 4 Raporti Vjetor i IGJK-së 2013 IGJK IGJK
janar 5 Plani për Zbatimin e Programit Kornizë të 

Trajnimeve (janar – qershor 2014)
Kategoritë përfituese të 
IGJK-së

IGJK

Qershor 6 Plani për Zbatimin e Programit Kornizë të 
Trajnimeve (korrik – dhjetor 2014)

Kategoritë përfituese të 
IGJK-së

IGJK

janar-
Dhjetor

7 Buletini Kategoritë përfituese të 
IGJK-së

IGJK
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9.5 Aneksi 5 – Trajnimet për profesionistët tjerë
muaji Nr. tema Kohëzgjatja Përfituesit Financimi

Shkurt 1 Shkrimi dhe Arsyetimi 
gjyqësor 1 ditore

Bashkëpunëtorët
profesional si dhe 
zyrtarët ligjor

IGJK

Prill 2 Procedura 
përmbarimore 1 ditore Zyrtarët përmbarues IGJK

maj 3
Veprat penale kundër 
lirive dhe të drejtave të 
njeriut

1 ditore
Bashkëpunëtorët    
profesional si dhe 
zyrtarët ligjor

IGJK

Shtator 4
Roli i gjyqtarëve porotë 
në procedurat gjyqësore 
për të mitur dhe të rritur

1 ditore Gjyqtarët porotë IGJK

tetor 5 Paraburgimi 1 ditor
Bashkëpunëtorët 
profesional si dhe 
zyrtarët ligjor

IGJK

tetor 6
Praktika gjyqësore në 
përmbarimin e sendeve 
të luajtshme

1 ditore Zyrtarët përmbarues IGJK 

9.6 Aneksi 6 – Plani i trajnimit të stafit për vitin 2015

Nevojat për 
trajnim

Numri i 
nëpunë-

seve civilë 
që duhen 
trajnuar

Përshtatja 
* me pri-
oritetet e 
trajnimit

titulli i programit/ kursit të trajnimit 
dhe kohëzgjatja e tij (nëse dihet)

Ofruesi i 
trajnimit 
(nëse dihet)

afati i 
parapëlqyer

Menaxhim dhe 
Administrim 2 2 Menaxhimi dhe udhëheqja, Mars - 

Dhjetor
Menaxhim dhe 
Administrim 2 2 Menaxhimi i Projekteve,

Menaxhim dhe 
Administrim 1 2 Matja e performancës së sektorit publik, Mars - 

Dhjetor
Menaxhim dhe 
Administrim 5 2 Hulumtime dhe analiza të programeve të 

punës, 
Mars - 
Dhjetor

Menaxhim dhe 
Administrim 1 2 Korniza e përbashkët e vetëvlerësimit 

(KPV-CAF), 
Mars - 
Dhjetor

Trajnime të 
BE-së 1 1,2 Menaxhimi i ciklit të projekteve të BE-së, Mars - 

Dhjetor
Trajnime të 

BE-së 1 1,2 Qasja në fondet e BE-se dhe menaxhimi 
i tyre,

Mars - 
Dhjetor

Hulumtime dhe 
publikime 2 2 Hulumtime dhe publikime, Mars - 

Dhjetor
Menaxhim dhe 
Administrim 1 2 Menaxhimi i kohës dhe delegimi, Mars - 

Dhjetor
Menaxhim dhe 
Administrim 1 2 Sjellja organizative Mars - 

Dhjetor
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Burime 
Njerëzore 3 2 Komunikimi, konfliktet dhe puna eki-

pore,
Mars -
Dhjetor

Menaxhim dhe 
Administrim 2 2 Nevojat dhe vlerësimet e trajnimeve Mars - 

Dhjetor

Legjislacion 1 2 Interpretimi i legjislacionit, Mars - 
Dhjetor

Menaxhim dhe 
Administrim 2 2, 3 Avancimi shkathtësive trajnuese, Mars - 

Dhjetor

Legjislacion 2 2, 3 Komunikimi dhe hartimi i shkresave 
zyrtare,

Mars - 
Dhjetor

Legjislacion 1 2 Zbatimi i ligjit për qasje në dokumente 
publike

Mars - 
Dhjetor

Burime 
Njerëzore 3 2 Të drejtat, përgjegjësitë dhe ankimimi në 

sh.c.
Mars - 
Dhjetor

Burime 
Njerëzore 1 2 Rekrutimi dhe përzgjedhja Mars - 

Dhjetor
Burime 

Njerëzore 1 2 Zotësitë intervistuese Mars -
Dhjetor

Menaxhim dhe 
Administrim 1 2 Ligji për protokollin zyrtar Mars - 

Dhjetor

Përkthim 4 2 Etika e përkthimit, Mars - 
Dhjetor

Përkthim 10 3 Kurse të gjuhës angleze Mars - 
Dhjetor

Menaxhim dhe 
Administrim 5 2 Efektiviteti ne pune Mars - 

Dhjetor

Menaxhim dhe 
Administrim 1 2

Procesi dhe procedurat e arkivimit të 
dokumenteve ne zbatim te ligjit për 
arkivimit të dokumenteve

Mars - 
Dhjetor

Burime 
Njerëzore 1 2 Menaxhimi dhe zhvillimi i BNJ Mars - 

Dhjetor
Burime 

Njerëzore 1 2 Përshkrimi dhe klasifikimi i vendeve të 
punës

Mars - 
Dhjetor

Buxhet dhe 
Financa 1 2 Menaxhimi me financat publike dhe 

shpenzimet
Mars - 
Dhjetor

Buxhet dhe 
Financa1 1 2 Zbatimi i ligjit dhe udhëzimeve financiare Mars - 

Dhjetor
Buxhet dhe 

Financa 2 2 Menaxhimi i pasurive Mars - 
Dhjetor

Buxhet dhe 
Financa 1 2 Parime baze te planifikimit dhe ekzekuti-

mit të buxhetit
Mars - 
Dhjetor

Buxhet dhe 
Financa 1 2 Përgatitja e dokumenteve dhe raporteve 

financiare
Mars - 
Dhjetor

Prokurim 1 2 Planifikimi vjetor i prokurimit, Mars - 
Dhjetor

Prokurim 1 2 Menaxhimi i kontratave, Mars - 
Dhjetor
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Prokurim 1 2 Procedura e prokurimit publik Mars - 
Dhjetor

Teknologji 
Informative 5 2 Përdorimi i sistemeve softuerike të E- 

pasurisë
Mars - 
Dhjetor

Teknologji 
Informative 1 2 Menaxhimi i TIK-ut nëpër institucione Mars - 

Dhjetor
Teknologji 
Informative 1 2 Microsoft SQL Server 2008 Mars - 

Dhjetor
Teknologji 
Informative 1 2 Programim në PHP & MySQL Mars - 

Dhjetor
Teknologji 
Informative 1 2 Windows Server 2008 Mars - 

Dhjetor
Teknologji 
Informative 1 2 MS Office 2013 - ECDL Mars - 

Dhjetor
Teknologji 
Informative 1 2 Microsoft Windows 8 Mars - 

Dhjetor

*1) Nëse lidhet me prioritetet e trajnimit nga këndvështrimi i Qeverisë, 2) nëse lidhet me prioritetet e 
trajnimit nga këndvështrimi i institucionit, 3) nëse lidhet me nevojat individuale.
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