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Përmbledhje e shkurtër 
Në këtë raport janë pasqyruar aktivitetet e Institutit Gjyqësor të Kosovës (IGJK) të realizuara gjatë vitit
2013. Gjatë kësaj periudhe IGJK ishte përqendruar në zbatimin e programit trajnues për ngritjen e
kapaciteteve të sistemit gjyqësor dhe prokurorial, përmes programeve të ndryshme trajnuese në
zbatim të mandatit ligjor. 

Përmbajtja gjithëpërfshirëse e programeve trajnuese ishte fokusuar në mbështetje të nevojave për
ngritje të shkathtësive profesionale, interdisiplinare dhe personale të gjyqtarëve, prokurorëve,
kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë si dhe profesionistëve tjerë nga lëmi i gjyqësisë e prokurorisë
të identifikuar nga IGJK.  

Gjatë vitit 2013 ishte sfiduese përmbushja e obligimit që në kuadër të programeve të ofrohen trajnime,
në zbatim të reformës së sistemit gjyqësor dhe prokurorial, duke pas parasysh hyrjen në fuqi të ligjeve
të reja. Në këtë drejtim është shënuar një e arritur e çmuar duke përfshirë organizimin e një numri të
konsiderueshëm të aktiviteteve me qëllim të përmbushjes së këtij mandati.

Trajnimet e vazhdueshme për gjyqtarë dhe prokurorë u organizuan 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 ishin përfshirë edhe tema e module të llojllojshme të karakterit të përgjithshëm dhe të
specializuar1. Metodologjia e aplikuar për realizimin e shumicës së këtyre aktiviteteve bazohej në
konceptin “mëso duke zbatuar”. 

Me qëllim të mbështetjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve të sapo emëruar, në kuadër të programit
përkatës janë organizuar trajnime lidhur me strukturën e re organizative në gjykata dhe prokurori,
përfshirë trajnimet e karakterit interdisiplinar. 

Në përgjigje të nevojave dhe kërkesave të KGJK-së dhe KPK-së, IGJK organizoi Provimin Përgatitor për
gjeneratën e pestë të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë dhe filloi trajnimin për përgatitjen
profesionale të këtyre kandidatëve.  

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

1  Shih në detaje pjesën e raportit që i referohet këtij programi dhe listën e temave dhe moduleve në aneksin I të këtij raporti.
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seri e moduleve në 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. 

Në vitin 2013, 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.  

Përveç aktiviteteve në Departamentin e Programit edhe në Departamentin për Administratë dhe Financa
janë realizuar aktivitetet të shumta. Sfidat e hasura gjatë vitit 2013 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 trajnime 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 të IGJK-së do të vazhdojnë të kenë përkushtim edhe më të lartë nga
të gjitha strukturat e IGJK-së. 
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IGJK
është institucioni i pavarur dhe kryesor përgjegjës
për trajnimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve,
organizimin e provimit përgatitorë dhe përgatitjen

profesionale të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë të ardhshëm, si
dhe trajnimin e profesionistëve tjerë në kuadër të sistemit gjyqësor e
prokurorial të Kosovës, të identifikuar nga IGJK (Ligji nr. 02/L-25). 

I Rreth IGJK-së

IGJK synon ngritjen permanente në një institucion që i përsht -
atet dinamikës së zhvillimeve legjislative dhe atyre në sistemin
gjyqësor e prokurorial, ngritjen e bashkë punimit regjional e më
gjerë, zhvillimin e programeve trajnuese për përfituesit e vet si
dhe zhvillimin e resurs eve për hulumtime dhe qasje në burime
ligjore sipas standardeve më të larta të fushës.

Në bashkëpunim dhe partneritet të gjithanshëm IGJK luan rol
kyç për funksionimin e sistemit gjyqësor dhe proku rorial të
pavarur, kompetent, efikas dhe që e gëzon besimin e publikut. 

IGJK vazhdon të promovojë trajnimin e vazhdueshëm, fillestar
dhe atë për avancim me standarde të larta profesionale.
Derisa struktura ligjore dhe profesioni ligjor në Kosovë ka
shënuar zhvillime të shumta e shpesh sfiduese, metoda e të
mësuarit e aplikuar nga IGJK vazhdon të jetë një mënyrë mjaft
efektive në ngritjen e kapaciteteve të përfituesve të vet.

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, kandi datë për gjyqtarë e
prokurorë si dhe profesionistë të tjerë të sistemit gjyqësor e
prokurorial të Kosovës.

Misioni kryesor i IGJK-së është që të: 

• Promovojë ngritjen e vazhdueshme profesionale të
gjyqtarëve dhe prokurorëve, përfshirë ata të sapoemëruar;

• Organizojë Provimin Përgatitor për kualifikim të kandidatëve
për gjyqtarë dhe prokurorë në trajnimin fillestar mbi bazë të
parimeve 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.

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

3.1 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. Nga
të gjithë anëtarët, 2 janë nga radhët e
komunitetit pakicë.

Sipas ligjit. Këshilli Drejtues i IGJK-së, ndër
të tjera është përgjegjës për:

a. Miratimin e Statutit të IGJK-së;
b. Miratimin e projektbuxhetit të IGJK-së

dhe programin e trajnimeve;
c. Përcaktimin e strukturës dhe funksioneve

të IGJK-së sipas këtij ligji.
d. Metodologjinë e aftësimit të bartësve

dhe bartësve potencial të funksionit
gjyqësor;

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

Këshilli Drejtues i IGJK-së, gjatë vitit 2013 ka
mbajtur pesë takime të rregullta, në të cilat
ka miratuar dhe ka marrë vendime lidhur
me:

• Raportin Vjetor të Punës për vitin 2012;
• Programin e Trajnimit Fillestar për vitin

2013/2014 për gjeneratën e pestë të
kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë; 

• Rregulloren për Programin e Trajnimit
Fillestar dhe Provimin Përgatitor; 

• Rregulloren për Programin e Trajnimit të
Vazhdueshëm. 

• Projekt buxhetin e IGJK-së për vitin 2014;
• Programin Kornizë të Trajnimeve për vitin 

2014-2015;
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3.3 Struktura e brendshme organizative e
IGJK-së 

Mandati i IGJK-së zhvillohet përmes aktiviteteve të kryera nga Zyra e
Drejtorit të IGJK-së, Departamenti i Programeve dhe Departamenti për
Administratë e Financa. 

Drejtori i IGJK-së është përgjegjës për:

a. administrimin dhe menaxhimin e përgjithshëm të IGJK-së;
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.

Departamenti i Programeve, përfshinë pozitat të cilat udhëhiqen nga
Koordinatori i Programit dhe 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;

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

Të gjithë të punësuarit (24) në IGJK janë kategorizuar si shërbyes civil
dhe i nënshtrohen ligjeve dhe rregullave për shërbyesit civil.

3.2 Këshilli
Programor 

Këshilli Programor është një
mekanizëm i veçantë brenda IGJK-së i
cili është themeluar me statut si
organ ndihmës i Këshillit Drejtues.
Këshilli Programor i IGJK-së zhvillon
aktivitetet në bashkëpunim me
gjyqësorin dhe prokurorinë e vendit.
Ndër 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. 

Gjatë vitit 2013, Këshilli Programor ka
mbajtur 6 takime përmes të cilave ka
kryer funksionet e tij. Ndër punët
kryesore të kryera ishin ato lidhur me
provimin përgatitor dhe trajnimin
fillestar, rishikimin e Programit
Kornizë të Trajnimeve për vitin 2014-
2015, finalizimin e Planit për
Zbatimin e Programit Kornizë si dhe
një sërë aktivitetesh në funksion të
zbatimit të programeve trajnuese.  
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Organogrami i IGJK-së gjatë vi�t 2013

Qëllimet dhe objektivat kryesore të IGJK-së gjatë vitit 2013

Qëllimet dhe objektivat kryesore të IGJK-së për vitin 2013 ishin të përqendruara në:

• Ngritjen profesionale, interdisiplinare dhe personale të gjyqtarëve dhe
prokurorëve;

• Organizimin e Provimit Përgatitor dhe trajnimit fillestar për kandidatët
potencial për gjyqtarë dhe prokurorë;

• Zbatimin e trajnimeve të specializuara për gjyqtarë dhe prokurorë të sapo
emëruar;

• Organizimin e trajnimeve në mbështetje të reformës së sistemit gjyqësor dhe
prokurorial;

• Publikime të ndryshme nga lëmi i gjyqësisë dhe prokurorisë; 
• Avancimin e metodologjisë së hartimit dhe zbatimit të programeve trajnuese;
• Pjesëmarrjen në aktivitete për trajnim gjyqësor të karakterit ndërkombëtarë;
• Mbështetjen e programeve për sigurim të qasjes së barabartë në drejtësi;
• Zhvillimi i planeve afatshkurta dhe afatmesme për një gjyqësi efikase, efektive, të

paanshme dhe të pavarur; 

Sfidat që shoqëruan
IGJK-në gjatë vitit
2013

Në realizim të objektivave të
përcaktuara për vitin 2013,
ndër sfidat kryesore për IGJK-
në ishin: 

• 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;

• Organizmi i Provimit
Përgatitorë për gjeneratën e
pestë të kandidatëve për
gjyqtarë dhe prokurorë dhe
fillimi i trajnimit në Programin
e Trajnimit Fillestar;

• Mbështetja e reformës për
arsimim ligjor dhe ndryshimet
e mundshme ligjore;

• Koordinimi i programeve të
ndryshme me donatorë;

• Avancimi i metodologjisë
trajnuese;

• Fillimi i zbatimit të platformës
së mësimit në distancë (e-
learning); 

• Funksionimi i Programit për
Hulumtime dhe Publikime;

• Zhvillimi i bazës së avancuar
të të dhënave dhe dizajnimi i
web faqes së re. 

Tejkalimi i këtyre sfidave është
bërë në saje të angazhimit
maksimal dhe punës
profesionale si nga ana e
menaxhmentit ashtu dhe stafit
të IGJK-së, e arritur kjo edhe me
mbështetjen e shumë
partnerëve vendorë dhe
ndërkombëtarë.
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Mandati ligjor dhe objektivat e
IGJK-së, gjatë vitit 2013 janë
realizuar përmes programeve dhe
aktiviteteve kryesore trajnuese si
në vijim: 

• Programi i Trajnimit të
Vazhdueshëm;

• Programi i Trajnimit për Avancim;

• Programi i Trajnimit Fillestar dhe
Provimi Përgatitor;

• Trajnimi i profesionistëve tjerë
nga lëmi i gjyqësisë;

• Programi për Hulumtime dhe
Publikime;

• Programi i Trajnimit të
Trajnuesve;

• Programe praktike jashtë vendit
(internships).

Bazuar në këtë strukturë të
trajnimeve në vijim është paraqitur
një grafikon për trajnimet e
mbajtura gjatë vitit 2013:

Programet e IGJK-së 

Grafikoni nr. 1. Trajnimet e  realizuara sipas programeve në vitin 2013 

Me qëllim të zhvillimit dhe zbatimit të programeve trajnuese gjatë vitit 2013, IGJK ka
organizuar edhe një sërë aktivitetesh të tjera si: takime me kryetarë dhe kryeprokurorë,
takime me trajnues, tryeza pune me ekspertë, vizita studimore-trajnime jashtë vendit,
punëtori dhe trajnime për stafin e IGJK-së, vizita të institucioneve ndërkombëtare në IGJK,
programe për student praktikantë dhe shumë aktivitetet tjera nga kompetenca ligjore të
plinifikuara me programin vjetor të punës. 

Më poshtë janë të pasqyruara në mënyrë përmbledhëse aktivitetet e tjera të IGJK-së të
realizuara gjatë vitit 2013:
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Grafikoni nr. 2. Aktivitetet tjera të realizuara nga IGJK gjatë vitit 2013
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N
ë kuadër të përgjegjësive
për ofrimin e trajnimeve
për bartësit e funksionit

gjyqësor, brenda strukturës
programore të IGJK-së
funksionon Programi i Trajnimit
të Vazhdueshëm (PTV). Ky
program përfshinë trajnimet
dhe aktivitetet e tjera të cilat u
dedikohen gjyqtarëve dhe
prokurorëve. 

PTV për vitin 2013 kishte
përcaktuar objektivat si më
poshtë; 

•  Zhvillimi dhe shkëmbimi i
njohurive, metodave dhe
praktikave të mira
profesionale;

•  Forcimi i shkathtësive
profesionale të shkrimit,
arsyetimit dhe argumentimit
ligjor;

•  Ngritja e shkathtësive të
ndryshme interdisiplinare
dhe personale;

•  Ngritja e njohurive rreth të
drejtës ndërkombëtare dhe
të drejtës Evropiane;

•  Unifikimi i zgjidhjes së
rasteve praktike; 

•  Ngritja e shkathtësive
menaxhuese dhe
promovimi i menaxhimit
të mirë të aseteve;

•  Aplikimi i teknologjisë
informative në punën
praktike profesionale; dhe

•  Shkëmbimi i informatave,
kërkimet profesionale dhe
bashkëpunimi
ndërkombëtarë.

Trajnimet e vazhdueshme janë
organizuar në formë të
seminareve, tryezave të
diskutimeve, tryezave të punës,
simulimit të gjykimeve dhe
konferencave. Disa prej këtyre
aktiviteteve janë realizuar me
mbështetje të partnerëve
ndërkombëtarë të cilët kanë
ndihmuar IGJK-në në funksion
të ngritjes së shkathtësive të
gjyqtarëve dhe prokurorëve. 
Në kuadër të PTV, brenda vitit
2013, janë përfshirë trajnime
për aspekte teorike dhe
praktike 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).



INSTITUTI GJYQËSOR I KOSOVËS RAPORTI VJETOR 2013

14

Në vitin 2013 në kuadër të
PTV, janë realizuar 112
aktivitete trajnuese. Trajnimet
e realizuara në numër sipas
fushave të së drejtës janë:

• 52 sesione trajnuese nga
lëmia penale (materiale dhe
procedurale); 

• 27 sesione trajnuese nga
lëmia civile (materiale dhe
procedurale); 

• 01 sesion trajnues nga lëmia
administrative;

• 01 sesion trajnues nga lëmia
kushtetuese;
• 01 sesion trajnues nga

drejtësia për të mitur;
• 04 sesione trajnuese nga

lëmia kundërvajtëse;
• 02 sesione trajnuese për

Konventën Evropiane për të
Drejtat dhe Liritë e Njeriut;

• 01 sesion trajnues për kodin
e etikës dhe sjelljes
profesionale;

• 02 sesione trajnuese nga e
drejta e Bashkimit Evropian;

• 08 sesione trajnuese për
barazi gjinore dhe mbrojtje
nga dhuna në familje;

• 01 sesion trajnues për
Kompetencën e Gjykatave
sipas Ligjit mbi Gjykatat;

• 01 sesion trajnues për
Kompetencën e Prokurorive
sipas Ligjit mbi Prokurorin e
Shtetit;

• 01 sesion trajnues për Ligjin
mbi Mbrojtjen e Mjedisit;

• 05 Sesione trajnuese për
Shkrimin dhe Arsyetimin
Ligjor;

• 03 sesione trajnuese për
Zhvillimin e Shkathtësive në
Gjykim-programi NITA;

• 02 sesione trajnuese lidhur
me menaxhimin e gjykatës.

Kohëzgjatja e realizimit të një
trajnimi në PTV varet nga
natyra dhe përmbajtja e
agjendës së tij. 

Mbështetur në këtë format
trajnimet e këtij programi gjatë
vitit 2013 ishin një, dy, tre dhe
katër ditore.

7.1 Aktivitetet trajnuese të PTV-së

Grafikoni nr. 3.
Trajnimet e

realizuara në  PTV
gjatë vitit 2013
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Grafikoni nr. 4. Pjesëmarrja në trajnimet e realizuara në PTV gjatë vitit 2013

7.2 Pjesëmarrja në trajnime të vazhdueshme
Gjatë vitit 2013 numri i përgjithshëm
i pjesëmarrësve në trajnimet e
vazhdueshme ishte 1651.  Prej tyre
1136 pjesëmarrës ishin gjyqtarë, 250
ishin prokurorë, ndërsa 265 ishin
pjesëmarrës tjerë (bashkëpunëtor
profesional, stafi administrativ i
gjykatave dhe prokurorive, avokat,
zyrtarë nga Policia e Kosovës,
Shërbimi Sprovues, Qendrat për
Punë Sociale, Doganat, Administrata
Tatimore, Auditori i Përgjithshëm,
etj.). Nga këta pjesëmarrës 1234
ishin meshkuj, ndërsa 417 ishin
femra. Shikuar nga perspektiva e
përkatësisë etnike 1625 ishin
shqiptarë, 12 pjesëmarrës nga
minoritetet dhe 14 ishin
ndërkombëtarë (EULEX).

7.3 Numri i trajnimeve dhe pjesëmarrësve në baza mujore 

Në grafikonët më
poshtë në mënyrë

të detajuar
pasqyrohet numri
i aktiviteteve dhe
i pjesëmarrësve

në PTV, gjatë
secilit muaj të

vitit 2013.

Grafikoni nr. 5.Numri i trajnimeve në baza mujore

Në vijim mund të gjeni numrin e pjesëmarrësve sipas profilit gjyqtarë,
prokurorë dhe të tjerë, përfshirë edhe përkatësinë gjinore dhe etnike.
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Grafikoni nr. 7. Numri i trajnimeve sipas kohëzgjatjes

Në grafikonin e më poshtëm në mënyrë të
detajuar pasqyrohen trajnimet në PTV sipas
kohëzgjatjes, gjatë secilit muaj të vitit 2013.

Temat e trajtuara u organizuan në formë të
trajnimeve një, dy, tre dhe katër ditore, ku kishte
edhe simulim të gjykimit.

7.4 Trajnimet e vazhdueshme sipas kohëzgjatjes
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7.5 TRAJNIMET E VAZHDUESHME SIPAS
LËMIVE DHE TEMAVE

7.5.1. Trajnimet nga
lëmia penale

Gjatë vi�t 2013, në kuadër të PTV janë realizuar 52 (pe-
sëdhjetë e dy) ak�vitete nga lëmia penale. Në kuadër të
këtyre ak�viteteve, janë trajtuar çështjet që kanë të
bëjnë me të drejtën penale materiale dhe procedurale,
veçanërisht me fokus në risitë e Kodit të Procedurës Pe-
nale (KPPK). Një seri e theksuar e trajnimeve lidhur me
KPPK janë organizuar në fillim të vi�t 2013 kur edhe ka
hyrë në fuqi ky kod duke paraqitur një sfidë reale për
sistemin gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës. IGJK gjatë

kësaj periudhe ka organizuar tryeza të nivelit të eksper-
tëve si dhe trajnime të specializuara për ligje të veçanta
nga kjo fushë.

Trajnim -
Kodi i ri i

Procedurës
Penale
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Gjatë vitit 2013 në kuadër të së
drejtës penale materiale janë
realizuar trajnime në formë të
temave dhe moduleve. Temat që
janë trajtuar nga kjo fushë ishin
lidhur me: përgjegjësinë penale të
personave fizik dhe juridik, veprat
penale kundër jetës dhe trupit,
bashkëpunimi në kryerjen e
veprës penale dhe veprat penale
kundër të drejtës së votimit. Me
një metodologji të ngjashme janë
trajtuar edhe çështjet si: trafikimi
me qenie njerëzore, dënimet dhe
matja e tyre, shmangia nga tatimi
dhe shpëlarja e parasë, krimet e
luftës përfshirë ato me elemente
të dhunës seksuale, parashkrimi i
ekzekutimit të vendimeve si dhe
paraburgimi dhe masat e tjera për
sigurimin e prezencës së të
pandehurit në procedurë. Ndërsa
në formë të moduleve janë
organizuar këto trajnime: krimet e
rënda, korrupsioni, krimi
kompjuterik dhe provat
elektronike.

Përmes këtyre trajnimeve me
tema të ndryshme është synuar
ngritja e kapaciteteve profesionale
teorike edhe praktike të
gjyqtarëve dhe prokurorëve në: 

• Analizimin e çështjeve praktike
te rastet e paaftësisë mendore
dhe paaftësisë së zvogëluar
mendore, format e ndryshme të
përgjegjësisë penale si dhe
çështjet që kanë të bëjnë me
lajthimin faktik dhe juridik;

• Përcaktimin e bazës dhe kufirit
të përgjegjësisë së personave
juridik, masat e sigurisë   si dhe
dënimet dhe sanksionet e tjera
penalo juridike;

• Identifikimin e sfidave në

ndjekjen dhe gjykimin e krimeve
të luftës dhe ballafaqimin  me të
kaluarën;

• Cilësimin e veprave penale
kundër jetës dhe trupit, veçoritë
dalluese të këtyre veprave si:
vrasja, vrasja së rëndë,
mosdhënia e ndihmës, si dhe
njohja me veprat e reja nga ky
kapitull si ngacmimi dhe sulmi;

• Trajtimin e përgjegjësisë penale
të personave kur vërtetohet se
kanë kryer vepër penale në
bashkëkryerje dhe marrëveshje
për të kryer veprën penale,
dallimet në mes ndihmës,
shtytjes dhe bashkimit kriminal;

• Identifikimin e elementeve
kualifikuese të veprave penale
kundër të drejtave të votimit,
formën e paraqitjes dhe peshën
e këtyre veprave penale;

• Njohjen me instrumentet
ndërkombëtare kundër krimit të
organizuar si: Konventa e OKB
kundër krimit të organizuar
transnacional , traktatet
ndërkombëtare dhe korniza e
BE-së lidhur me trafikimin e
qenieve njerëzore, bashkëpunimi
ndërkombëtar, menaxhimi i
rasteve të trafikimit, trajtimi i
informatorëve, mbikëqyrja e
aktiviteteve ndërkufitare dhe
bashkëpunimi rajonal, teknikat e
marrjes në pyetje dhe hetimi

financiar; 

• Ngritjen e njohurive lidhur me
dënimet dhe matjen e tyre,
dënimet kryesore, plotësuese
dhe alternative, rregullat e
përgjithshme për matjen e
dënimit, rrethanat lehtësuese
dhe rënduese;

• Avancimin e njohurive lidhur me
veprën penale shmangia nga
tatimi dhe shpëlarja e parasë,
elementet e këtyre veprave
penale, veçoritë dhe format e
paraqitjes së tyre;

• Njohjen me kornizën  ligjore
ndërkombëtare dhe vendore për
veprat penale të dhunës
seksuale si krime lufte,
elementet dhe veçoritë e këtyre
veprave penale, puna me
dëshmitarë dhe vështirësitë për
ndjekjen me sukses të këtyre
veprave;

• Ngritjen e njohurive lidhur me
parashkrimin e ekzekutimit të
vendimeve, veçanërisht lidhur
me parashkrimin e ndjekjes
penale, fillimin dhe ndërprerjen
e parashkrimit, si dhe
parashkrimin e ekzekutimit të
dënimeve plotësuese dhe
masave të trajtimit të
detyrueshëm;

• Zbatimin e drejtë të dispozitave
lidhur me kushtet ligjore të
caktimit të paraburgimit, arrestit
shtëpiak, diversionit dhe masave
të tjera, si dhe arsyetimi i
aktvendimit për caktimin e
paraburgimit.

Në kuadër të lëmisë penale
materiale janë organizuar kurse të
specializuara 

7.5.1.1  Lëmia penale materiale
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të përmbledhura në formë të
moduleve trajnuese për ngritjen e
kapaciteteve kundër krimeve të
rënda, korrupsionit dhe krimit
kompjuterik. Përmes këtyre
moduleve është synuar ngritja
gjithëpërfshirëse e kapaciteteve
profesionale të gjyqtarëve dhe
prokurorëve në: 

• Identifikimin e  karakteristikave
të  krimeve të rënda të
përcaktuara me Kodin e ri Penal,
si veprat penale kundër rendit
kushtetues dhe sigurisë, vepra
penale kundër njerëzimit
(gjenocidi, marrja peng), vepra
penale kundër sigurisë së
përgjithshme dhe pronës, si
dhe krimet e rënda ku
parashihet dënimi me burg të
përjetshëm.

• Njohja me kornizën ligjore,
elementet korruptive, agjencitë
për luftimin e korrupsionit, rolin
dhe kompetencat e
institucioneve në fushën e
prokurimit publik, procedurat e
tenderimit, si dhe strategjitë
dhe taktikat hetimore;

• Njohja me teknikat adekuate për
të luftuar krimet kompjuterike,
rëndësinë dhe procedimin e
provave elektronike.

7.5.1.2 Lëmia penale
procedurale 

Me qëllim të përgatitjes së
gjyqtarëve dhe prokurorëve për
tejkalimin e sfidave në zbatimin e
Kodit të ri të Procedurës Penale,
IGJK në bashkëpunim dhe
koordinim me Kryetarin e Gjykatës
Supreme dhe Kryeprokurorin e
Shtetit ka organizuar tryeza pune
në nivel ekspertësh. Në përfundim
të këtyre tryezave është hartuar
një dokument në të cilin janë

identifikuar çështjet të cilat duhej
adresuar përmes
amandamentimit, qëndrimeve
parimore të Gjykatës Supreme
apo ato të cilat mund të trajtohen
përmes trajnimeve. Mbi bazë të
këtij dokumenti IGJK në kuadër të
PTV ka organizuar një seri të
sesioneve trajnuese në të cilat
kanë marr pjesë shumica
dërmuese e gjyqtarëve dhe
prokurorëve. 

Përveç trajnimeve lidhur me risitë
e KPPK, IGJK ka organizuar edhe
aktivitete të tjera trajnuese nga
fusha e procedurës penale, me
tema të ndryshme të përcaktuara
me Programin e Punës së IGJK-së. 

Ndër temat e trajtuara ishin:
masat e fshehta dhe teknike të
hetimit dhe vëzhgimit, paraqitja e
dëshmitarëve të mbrojtur para
gjykatës, hetimet në rastet
ndërkufitare lidhur me krimin e
organizuar dhe korrupsionin,
procedura parapenale dhe hetimi,
si dhe mjetet juridike në
procedurë penale. Një numër i
konsiderueshëm trajnimesh është
organizuar edhe në temat si:
forcimi i bashkëpunimi juridik
ndërkombëtar në çështje penale,
instrumentet ligjore Evropiane për
bashkëpunimin ndërkufitar në
rastet e krimit të organizuar dhe
korrupsionit, zhvillimi i
shkathtësive gjyqësore,
marrëveshja për pranimin e
fajësisë, ndërmjetësimi në
çështjet penale, ekzekutimi i
vendimeve gjyqësore në lëminë
penale, përmirësimi i kualitetit të
hetimeve financiare, konfiskimi,
ngrirja e aseteve dhe pastrimi i
parave, hetimi i mashtrimit dhe
korrupsionit në prokurimin publik. 

Ndër qëllimet kryesore të trajtimit
të këtyre temave ishte ngritja e
aftësive dhe shkathtësive të

gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur
me:

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

• Marrjen e dëshmive nga
dëshmitarët e mbrojtur dhe
anonim, si dhe mbrojtjen e tyre; 

• Krijimin e praktikave më të mira
në drejtim të dhënies së
ndihmës juridike tek rastet e
krimit të organizuar dhe
korrupsionit, si dhe njohja me
kornizën ligjore vendore dhe
ndërkombëtare;

• Procedurën parapenale dhe
hetimore si: fillimi, kohëzgjatja,
zgjerimi, pezullimi dhe pushimi i
hetimeve, si dhe të drejtat e të
dëmtuarit gjatë hetimeve; 

• Interpretimin dhe zbatimin e
drejtë të dispozitave ligjore
lidhur me mjetet juridike të
rregullta dhe të
jashtëzakonshme në procedurën
penale, si dhe shkeljet që
atakohen me këto mjete;

• Zbatimin adekuat të dispozitave
për hetimin, konfiskimin,
administrimin dhe ngrirjen e
pasurisë së fituar nga aktiviteti
kriminal, duke përfshirë këtu
edhe shpëlarjen e parasë;

• Ndërmjetësimin dhe procedurat
e zhvilluara me këtë rast;

• Zhvillimin e suksesshëm të
hetimeve lidhur me krimet
financiare dhe bashkëpunimin
ndër institucional;

• Hetimin e mashtrimit dhe
korrupsionit në fushën e
prokurimit publik;
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7.5.1.3 Drejtësia për të Mitur

Në vitin 2013 në kuadër të trajnimeve të vazhdueshme
IGJK në bashkëpunim me UNICEF ka realizuar një
trajnim 1 (një) ditor nga lëmia e Drejtësisë për të Mitur
me temë ”Ndërmjetësimi”. Qëllimi i këtij trajnimi ishte
diskutimi i Ligjit për Ndërmjetësimin dhe protokollet e
referimit të rasteve ku kryes janë të miturit, nga
gjykatat dhe prokuroritë në qendrat e ndërmjetësimit
në Kosovë. 

Meqë numri më i madh i gjyqtarëve dhe prokurorëve
për të mitur ishin të sapoemëruar në këtë
departament, trajnimet për këtë kategori përfituesish
ishin pjesë e Programit të Trajnimeve për Avancim si
program i veçantë  i IGJK-së, ku edhe janë paraqitur të
dhënat përkatëse.

7.5.1.4 Ekzekutimi i sanksioneve
penale

Me qëllimtë zbutjes së pengesave të shumta që
paraqiten në praktikë me rastin e ekzekutimit të
vendimeve gjyqësore, veçanërisht në situatat kur
vendimet janë të plotfuqishme tek rastet e
ekzekutimeve me burg, por edhe atyre me gjobë IGJK
ka organizuar trajnim edhe në fushën e ekzekutimit
të sanksioneve penale. 

Me këtë rast janë trajtuar çështjet praktike që kanë
të bëjnë me ekzekutimin e dënimeve kryesore,
dënimeve plotësuese dhe alternative, si dhe
konfiskimi i dobisë pasurore, kërkesave pasurore
juridike dhe korrigjimi i vendimeve të
ekzekutueshme.

7.5.2. Trajnimet në
lëmin civile
(materiale dhe
procedurale)

Në vitin 2013 nga lëmia civile
janë realizuar 27 (njëzet e
shtatë) sesione trajnuese.
Përmbajtja e këtyre sesioneve
kishte në fokus ngritjen e
shkathtësive të gjyqtarëve lidhur
me aplikimin e drejtë të
instituteve juridike nga pjesa
materiale dhe procedurale e të
drejtës civile. Në këto trajnime
janë përfshirë edhe tema nga: e
drejta e detyrimeve, e drejta
trashëgimore, e drejta familjare,
e drejta tregtare, si dhe çështjet
e privatizimit. 

Trajnimet nga kjo fushë kishin në
fokus risitë në legjislacion,
veçanërisht ato lidhur me
procedurën kontestimore dhe
marrëdhëniet e detyrimeve si
dhe problemet praktike në

zbatimin e drejtë të legjislacionit
në fuqi. 

Çështjet nga drejta civile
(materiale dhe procedurale),
familjare, trashëgimore dhe
tregtare, u trajtuan përmes
temave dhe moduleve si: Risitë
në Ligjin e Procedurës
Kontestimore, procedura lidhur
me pengim posedimin,
procedura dhe kompetenca për
të vendosur lidhur me
shpronësimin, mjetet provuese
dhe marrja e provave,
bashkëndërgjyqësia dhe
ndërhyrësit, e drejta e
përparësisë së blerjes dhe
parablerjes, sigurimi i
kërkesëpadisë, servitutet, fitimi i
pronësisë në bazë të ndërtimit
në tokën e huaj dhe me

parashkrim fitues. 
Gjithashtu u trajtuan temat si;
vërtetimi i pronësisë në bazë të
kontributit të bashkëshortëve,
detyrimi ligjor për ushqim dhe
besimi i fëmijëve, vërtetimi dhe
kundërshtimi i atësisë dhe
amësisë, adoptimi, vazhdimi dhe
pushimi i së drejtës prindërore,
mbrojtja nga dhuna në familje,
ndërmjetësimi në çështje civile,
gjykimet e mosmarrëveshjeve
ndërkombëtare tregtare, si dhe
procedura përmbarimore. Një
vëmendje e posaçme iu kushtua
edhe privatizimit dhe
problemeve në kontestet
pronësore, forma e privatizimit
dhe konflikti për kompetencë te
kontestet lidhur me pronën e
ndërmarrjeve shoqërore. 
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7.5.2.1.  Lëmia e 
marrëdhënieve të
detyrimeve

Një trajnim me interes për
pjesëmarrësit ishte ai për risitë e
Ligjit mbi Marrëdhëniet e
Detyrimeve-me fokus te
parashkrimi dhe pavlefshmëria
absolute dhe relative e kontratave.
Trajnimi nga kjo fushë kishte për
qëllim që gjyqtarëve tu ofrojë
njohuri për çështjet që kanë të
bëjnë me risitë në LMD, dallimet
në mes të dispozitave të vjetra dhe
të reja dhe mënyrën se si t’i qasen
ata interpretimit dhe zbatimit
praktik të këtij ligji. Në këtë kuadër
janë trajtuar edhe tema të tjera
nga lëmia e detyrimeve si:
Kontratat-kushtet për lidhjen e
kontratave dhe efektet e
kontratave, e drejta e përparësisë
së blerjes dhe parablerja,
shpërblimi i dëmit, mjetet e
sigurimit të ekzekutimit të
kontratës (reale dhe personale),
kontrata për mbajtje e
përjetshme si dhe kontrata për
kredinë, kamatën dhe
kamatëvonesën.

7.5.2.2 E Drejta 
Ekonomike

Për gjyqtarët e
Departamentit për Çështje
Ekonomike, IGJK në
bashkëpunim me CLDP, ka
filluar organizimin e disa
aktiviteteve trajnuese pjesë
e të cilit ishte trajnimi me
temë “Gjykimet e
Mosmarrëveshjeve
Ndërkombëtare
Tregtare”. Qëllimi i
seminarit ishte avancimi i

profesionalizmit tek gjyqtarët e
Kosovës lidhur me gjykimin e
drejtë, efikas dhe efektiv të
mosmarrëveshjeve
ndërkombëtare tregtare dhe
marrjen e aktgjykimeve të
harmonizuara dhe efikase, kur për
objekt kanë kontratat e shitjes
ndërkombëtare. Ky trajnim i ka
paraprirë një programi trajnues i
cili do të mbahet në vitin 2014 në
SHBA, me ç’rast përfitues do të
jenë gjyqtarët e departamentit
për çështje ekonomike.  

7.5.3. E Drejta 
Kushtetuese

IGJK ka organizuar trajnim edhe
në fushën kushtetuese ku është
trajtuar tema “Gjykata
Kushtetuese dhe efekti i
vendimeve të saj në gjykatat e

rregullta”. Qëllimi kryesor i
trajnimit ishte avancimi i
njohurive të gjyqtarëve lidhur me
rolin dhe kompetencat e Gjykatës
Kushtetuese si dhe efektin e
vendimeve të saj. Në trajnim u
diskutua edhe lidhur me raportin
në mes të Gjykatës Kushtetuese
dhe Gjykatës Supreme si dhe
reflektimet e praktikës gjyqësore
të GJEDNJ në Strasburg në
gjyqësinë kushtetuese dhe atë të
rregullt në Republikën e Kosovës. 

7.5.4 E Drejta
administrative

Në këtë lëmi IGJK në
bashkëpunim me UNHCR ka
realizuar 1 (një) trajnim një ditor
me temë “Azili dhe Vendosja e
Statusit të Refugjatit – Standardet
Ndërkombëtare dhe Legjislacioni
në fuqi në Kosovë”. Ky trajnim
kishte për qëllim avancimin e
njohurive të gjyqtarëve të
departamentit administrativ (të
nivelit themelor dhe të apelit)
lidhur me çështjet që kanë të

bëjnë me mbrojtjen
ndërkombëtare të

refugjatëve, rolet dhe
përgjegjësitë e
subjekteve përkatëse
(OKB, Shtetet,
Organizatat Rajonale
si BE, KE etj.),
korniza
ndërkombëtare
juridike dhe zbatimi i
saj. Trajnime nga kjo
fushë janë organizuar
edhe për gjyqtarët e
sapoemëruar të
dhënat e të cilëve

janë prezantuar në
kuadër të Programit

të Trajnimeve për
Avancim.
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7.5.5.  Trajnimet nga 
lëmia e kundërvajtjeve

Nga lëmia e kundërvajtjeve janë
mbajtur 4 (katër) sesione
trajnuese ku përfitues ishin
gjyqtarët e caktuar në divizionin
për kundërvajtje në kuadër të
gjykatave themelore dhe të apelit.
Si çështje të trajtuara në këto
trajnime ishin; pozita e gjyqtarëve
për kundërvajtje në strukturën e
re të gjyqësorit, Ligji mbi Rendin
dhe Qetësinë Publike, aksidentet
në komunikacionin rrugor si dhe
aktvendimi në procedurën
kundërvajtëse -arsyetimi i tij.

7.5.6. Kodi i etikës dhe 
sjelljes profesionale të
gjyqtarëve dhe
prokurorëve

Pjesë e trajnimeve të
vazhdueshme ishte trajtimi i
aspekteve të ndryshme të Kodit të
Etikës dhe Sjelljes Profesionale
për gjyqtarë dhe atij për
prokurorë. Ndër temat e
diskutuara ishin: parimet e
përgjithshme të etikës,
përgjegjësitë gjyqësore dhe
administrative, konflikti i interesit,
shmangia nga konflikti i interesit,
pavarësia, paanësia, shkeljet etike

dhe procedurat disiplinore.
Qëllimi i këtij trajnimi ishte
rifreskimi i njohurive të gjyqtarëve
dhe prokurorëve për të vepruar në
mënyrë të pavarur, të paanshme
dhe duke shmangur çdo konflikt
interesi në kontribut të ngritjes së
besimit të publikut në sistemin
gjyqësor e prokurorial. 

7.5.7. Konventa Evropiane 
për Mbrojtjen e të
Drejtave dhe Lirive
Themelore të Njeriut

Si pjesë e modulit për Konventën
Evropiane për Mbrojtjen e të
Drejtave dhe Lirive Themelore të
Njeriut (KEDNJ), janë realizuar cikle
të trajnimeve. Temat e trajtuara
gjatë trajnimeve nga kjo lëmi kishin
të bëjnë me rolin dhe rëndësinë e
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e
Njeriut në Strasburg, të drejtën për
liri dhe siguri, prezumimin e
pafajësisë, të drejtat procedurale
për të akuzuarin dhe privatësinë,
përgjimin dhe mbledhjen e të
dhënave. Këto trajnime kishin për
qëllim ngritjen e shkathtësive
praktike të gjyqtarëve dhe
prokurorëve për zbatimin praktik të
dispozitave të KEDNJ-së, përmes
rasteve nga praktika e Gjykatës për
të Drejtat e Njeriut, shikuar nga

perspektiva e praktikës gjyqësore
në Kosovë.

7.5.8. E Drejta e 
Bashkimit Evropian
(Acquis Communautaire)

Në kuadër të modulit trajnues për
të drejtën e Bashkimit Evropian,
janë realizuar disa sesione
trajnuese disa ditore. 
Pjesa e parë e modulit trajnues
përfshinte trajnimet lidhur me
“Ndikimin e të Drejtës së Bashkimit
Evropian në ligjin vendor. Çështjet
e trajtuara gjatë këtij trajnimi
kishin të bëjnë me parimet e
përgjithshme, burimet dhe
karakteristikat kryesore të ligjeve
të BE-së si dhe marrëdhëniet e tyre
me ligjet vendore. Gjithashtu u
trajtuan aspekte të rëndësishme
lidhur me aktet ligjore të BE-së nga
perspektiva e zbatuesve të ligjit në
Kosovë, efektet e të drejtës së BE-
së në sistemin kushtetues të
Kosovës, gjendja në Kosovë
(BE/MSA), si dhe roli i Gjykatës
Evropiane të Drejtësisë (ECJ).  
Pjesa e dytë e modulit përfshinte
trajtimin e temave nga fusha
penale, me ç’rast pjesëmarrës ishin
gjyqtarë e prokurorë nga Kosova
dhe Shqipëria. Temat që u trajtuan
me këtë rast ishin: ndihma e
ndërsjellë dhe njohja reciproke e
vendimeve, bashkëpunimi gjyqësor
në çështjet penale, instrumentet e
ndërsjella të njohjes në fushën e
bashkëpunimit gjyqësor– Vendimi
kornizë për urdhrat për ngrirjen e
pronës dhe dëshmive, Urdhri
Evropian i Dëshmive, Urdhri
Evropian për Hetime, përvoja e
ekipeve të përbashkëta hetimore,
EUROPOL dhe EUROJUST.
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7.5.9.1 Kompetenca e 
gjykatave dhe prokurorive 

Në shërbim të zbatimit të reformës së
sistemit gjyqësor IGJK në fillim të vitit
2013 ka organizuar trajnime lidhur me
Ligjin mbi Gjykatat dhe Ligjin për Proku -
rorin e Shtetit. Qëllimi i organizimit të
këtyre trajnimeve ishte njohja e gjyqt -
arëve dhe prokurorëve me efektet e
strukturës së re të gjykatave dhe proku -
rorive dhe përgatitja e tyre për përballje
me sfidat e zbatimit të këtyre ligjeve. 

7.5.9.2 Menaxhimi i
gjykatës

Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve
menaxhuese të gjykatave tona, në
mbështetje nga USAID/EROL është
hartuar moduli trajnues dhe janë
realizuar dy sesione trajnuese një
ditore me temë “Menaxhimi i
Gjykatave”. Në këto trajnime u
diskutua për sfidat, problemet,
shqetësimet dhe vështirësitë që
kryetarët e gjykatave, gjyqtarët
mbikëqyrës dhe administratorët e
gjykatave hasin gjatë punës së tyre.
Trajnimi kishte në fokus çështjet si;
roli i liderit në transformimin e
gjykatave, mbikëqyrja e planifikuar,
udhëheqja e përgjegjshme,
mbikëqyrja e segmentit të prokurimit,
menaxhimi me resurset njerëzore,
shqetësimet e personelit si dhe
vlerësimi i nevojave të trajnimeve për
gjyqtarë dhe personelin e gjykatave.

7.5.9.3 Zhvillimi i 
shkathtësive të përfaqësimit
në gjykim

Në funksion të zbatimit të risive të
KPPK, janë realizuar 3 sesione
trajnimi 3 ditore me temë “Zhvillimi i
Shkathtësive të Përfaqësimit në

Gjykim”. Këto trajnime tashmë për
disa vite janë duke u realizuar nga
trajnues vendor të certifikuar nga
Instituti Kombëtar i Avokimit gjatë
Gjykimit (NITA) nga SHBA. Temat e
trajtuara në kuadër të këtyre
aktiviteteve 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. Këto trajnime
përfshinin në vete trajtimin e një
pjese të rëndësishme të Kodit të ri
të Procedurës Penale, sepse këto
teknika të përfaqësimit tashmë janë
pjesë përbërëse e këtij kodi. 

7.5.9.4 Hartimi dhe
Arsyetimi i Vendimeve
Gjyqësore

Për ngritjen e shkathtësive në
shkrimin dhe arsyetimin ligjor të
vendimeve gjyqësore janë realizuar
5 (pesë) sesione trajnuese, një dhe
dy ditore. Qëllimi i këtyre
trajnimeve ishte krijimi i praktikave
më të mira të hartimit dhe
arsyetimit të vendimeve gjyqësore.
Gjatë këtyre trajnimeve u
prezantua dhe u diskutua
përmbajtja, rëndësia dhe llojet e
ndryshme të shkrimit ligjor bazuar
në rëndësinë e tij dhe arsyetimit
ligjor. Në fokus të këtyre
trajnimeve ishte mënyra e aplikimit
në praktikë të metodës Çështja-
Ligji-Aplikimi-Përfundimi (ÇLAP), siç
njihet ndryshe metoda IRAC. Me
këtë rast u identifikuan edhe të
metat e vendimeve të ndryshme të
hartuara në praktikë, në fushën
civile dhe penale. Përfitues të
këtyre trajnimeve ishin gjyqtarë nga
Gjykata Supreme, Gjykata e  Apelit
dhe Gjykatat Themelore. 

7.5.9.5 Negocimi i 
Marrëveshjes për Pranimin
e Fajësisë

IGJK ka organizuar një trajnim dy
ditor për institutin e Negocimit të
Marrëveshjes për Pranimin e
Fajësisë. Qëllimi i këtij trajnimi ishte
njohja me aspektet ligjore dhe arsyet
themelore për aplikimin e kësaj
marrëveshje, trajtimi i çështjeve
problematike që hasen gjatë zbatimit
praktik të tij dhe ngritja e
shkathtësive në aplikimin e këtij
instituti relativisht të ri në sistemin
gjyqësor të Kosovës. Në këtë trajnim
e trajtuan tema të ndryshme në
shfrytëzim të efekteve të këtij
instituti juridik. 

7.5.9.6 Forcimi i 
bashkëpunimit juridik
ndërkombëtar në çështje
penale

Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve
vendore në fushën e Bashkëpunimit
Juridik Ndërkombëtar në çështje
penale, IGJK në bashkëpunim me
KGJK, KPK dhe projektin e
binjakëzimit (BE) ka organizuar 6
(gjashtë) seminare dy ditore.
Përfitues të këtyre trajnimeve ishin
gjyqtarët, prokurorët dhe zyrtarët
policor të caktuar si persona
kontaktues në gjykata, prokurori dhe
polici. Gjatë këtyre trajnimeve
pjesëmarrësit patën rastin të fitojnë
njohuri përveç aspektit praktik të
zbatimit të legjislacionit në fushën e
bashkëpunimit juridik ndërkom -
bëtarë edhe për Rrjetin Evropian të
Gjyqësisë, funksionin e tij dhe
mënyrën e bashkëpunimit përmes
këtij rrejti.

7.5.9. TRAJNIME TË VEÇANTA NË PTV
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7.5.9.7 Konfiskimi i 
pasurisë së fituar me
vepër penale dhe
shpëlarja e parave

Me qëllim të njohjes, interpretimit
dhe zbatimit të drejt të
dispozitave të reja ligjore nga
fusha penale, IGJK me mbështetje
të donatorëve, në periudhën
raportuese ka organizuar 2 (dy)
trajnime të veçanta lidhur me
Ligjin për Kompetencat e Zgjeruara
për Konfiskimin e Pasurisë se
Përfituar me Vepër Penale si dhe
Shpëlarjen e Parave. 

Gjatë këtyre trajnimeve u trajtuan
çështjet e zbatimit të
kompetencave të zgjeruara lidhur
me konfiskimin, kushtet për
konfiskimin e pasurisë së fituar
me aktivitet kriminal,
administrimin e kësaj pasurie,
përfshirë identifikimin dhe
ngrirjen e saj. Me këtë rast u
trajtuan edhe dispozitat e Kodit të
ri Penal dhe Kodit të ri të
Procedurës Penale të cilat i
referohen konfiskimit të pasurisë
së fituar me vepër penale dhe
shpëlarjes së parave.

7.5.9.8 Ligji për 
Mbrojtjen e
Mjedisit në
Kosovë 

Në kuadër të
trajnimeve të
specializuara në këtë
vit u realizua një
trajnim për “Ligjin për
Mbrojtjen e Mjedisit”.
Gjatë këtij trajnimi u

trajtua Konventa ndërkombëtare
mjedisore (Konventa Aarhus).
Vëmendje e veçantë iu kushtua
trajtimit të legjislacionit të BE-së
për mjedisin dhe obligimet nga
acquis mjedisor dhe Ligjit për
Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës.
Njëkohësisht, u diskutua edhe për
të drejtën, mundësitë dhe pengesat
për t’iu drejtuar gjykatave në
Kosovë, si dhe për mundësinë për
t’iu drejtuar gjykatës në vende të
ndryshme të BE-së, përfshirë edhe
Gjykatën Evropiane të Drejtësisë.

7.5.9.9 Ligji për 
parandalimin dhe luftimin
e krimit kompjuterik 

Gjatë vitit 2013 IGJK ka realizuar
tre ditë

trajnimi, nga moduli bazik: ”Krimi
kompjuterik dhe provat
elektronike”.

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që
gjyqtarëve dhe prokurorëve t ’iu
ofrojë njohuri të nivelit bazik me
teknikat adekuate për të luftuar
krimet kompjuterike, rëndësinë
dhe procedimin e provave
elektronike, kornizën ligjore
vendore dhe instrumentet
ndërkombëtare lidhur me
parandalimin, hetimin dhe
luftimin e krimit kompjuterik. 

7.5.9.10 Të drejtat e 
njeriut dhe barazia gjinore
- instrumentet
ndërkombëtare, dhuna në
familje – çështjet
pronësore dhe të
trashëgimisë

Si vazhdimësi nga trajnimet e
mbajtura më parë, gjatë
periudhës raportuese janë
mbajtur 5 (pesë) trajnime dy
ditore në tri regjione të Kosovës.
Gjatë këtyre trajnimeve janë
diskutuar temat si; Të Drejtat e
Njeriut dhe Barazia Gjinore-
Instrumentet Ndërkombëtare,
Dhuna në Familje, Çështjet
Pronësore dhe të Trashëgimisë, si
dhe Procedurat Stan darde të
Veprimit të aprovuara në vitin
2013. Këto trajnime kishin për
qëllim që të zhvillojnë aftësitë
analitike të gjyqta rëve dhe
prokurorëve për zbatimin e
standardeve ndërkombëtare dhe
legjisl acionit vendor për të
drejtat e njeriut dhe të drejtave
të gruas në veçanti. 
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7.5.9.11 Ligji dhe aktet 
nënligjore për mbrojtje nga
dhuna në familje 

Në zbatim të Ligjit dhe akteve
nënligjore për mbrojtjen nga dhuna në
familje janë organizuar 3 (tri) trajnime.

Në fokus të
këtyre
trajnimeve
ishte
bashkëp -
unimi i
instituci -
oneve të
ndryshme

vendore në mbrojtje nga dhuna në
familje, si dhe trajtimi i çështjeve rreth
procedurës gjyqësore lidhur me
aplikimin e masave mbrojtëse ndaj
kryesve të dhunës në familje. Në
veçanti, u diskutua për masat
mbrojtëse të trajtimit të detyrueshëm,
rehabilitimit psikosocial të kryesit të
dhunës në familje si dhe masat
mbrojtëse të trajtimit të obligueshëm
mjekësor për shkak të varësisë nga
alkooli dhe substancat psikotrope. 

8. PROGRAMI I
TRAJNIMIT PËR
AVANCIM (PTA)
Programi i Trajnimit për Avancim (PTA)
është program trajnimi i cili iu dedikohet
gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë
avancuar nga një nivel më i ulët në atë
më të lartë si dhe gjyqtarëve e
prokurorëve të posa emëruar. 

PTA gjatë vitit 2013 ka reflektuar
karakteristikat e reformave rrënjësore në
sistemin gjyqësor dhe prokurorial të cilat

ishin si rezultat i hyrjes në fuqi të Ligjit mbi Gjykatat
dhe Ligjit mbi Prokurorin e Shtetit. Duke pasur parasysh
këto dy ligje dhe organizimin e ri të gjykatave dhe
prokurorive, në kuadër të PTA janë hartuar dhe zbatuar
module trajnuese të veçanta në mbështetje të
përfituesve të caktuar. Modulet trajnuese të PTA janë
hartuar veçmas për secilin departament dhe nivel
përkatës.

8.1. Aktivitetet e realizuara në PTA

Gajtë vitit 2013 në PTA janë realizuar 31 aktivitete
trajnuese. Në këto aktivitete bëjnë pjesë; 4 nga moduli Kodi
i Drejtësisë për të Mitur, 3 nga moduli e Drejta Ekonomike,
2 për Risitë e Kodit Penal, 5 për Risitë e Kodit të Procedurës
Penale, 2 nga moduli për Kompetencat e Prokurorëve të
Apelit, 2 nga moduli për të Drejtën Administrative dhe nga
1 aktivitetet trajnues nga moduli Kompetencat e Gjyqtarëve
të Apelit.

Në përmbajtje të trajnimeve të PTA ishin përfshirë edhe
temat si; Krimi i Organizuar, Risitë e Ligjit për Marrëdhëniet
e Detyrimeve, Legjislacioni Tatimor dhe Procedurat,
Komunikimi, Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor, Menaxhimin e
Rasteve, Teknologjia Informative, Kundërvajtjet, Zhvillimi i
Shkathtësive të Përfaqësimit në Gjykim si dhe trajnimi për
Mediet dhe Komunikimi me Publikun.

Në vijim do të paraqitet një pasqyrë e qartë për modulet
dhe aktivitetet në PTA.

Grafikoni nr. 8.  Modulet dhe aktivitetet në PTA gjatë vitit 2013
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Varësisht nga natyra dhe
përmbajtja e moduleve

trajnuese, kohëzgjatja e
sesioneve trajnuese në PTA

përfshinë: 
23 trajnime një ditore, 6 dy

ditore, ndërkaq 2 trajnime ishin
tre ditore. 

Në vijim paraqesim modulet e
PTA nga perspektiva e

kohëzgjatjes, numrit të
sesioneve të mbajtura dhe

financimit. Grafikoni nr. 9. Trajnimet në PTA sipas kohëzgjatjes

Në kuadër të këtyre moduleve janë trajtuar
institute të ndryshme nga e drejta penale, civile,
administrative, marrëdhëniet e detyrimeve dhe
drejtësia për të mitur. Të gjitha këto trajnime janë

realizuar në kontestin e ndryshimeve dhe risive në
Ligjin mbi Gjykatat, Ligjit mbi Prokurorin e Shtetit
dhe risive në KPK, KPPK dhe ligjeve të tjera
përkatëse. 
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8.2 Pjesëmarrja në
PTA

Reforma dhe struktura e re e
gjykatave dhe prokurorive ka
imponuar nevojën për emërime të
reja dhe lëvizje përbrenda gjykatave
dhe prokurorive. Një numër i
konsiderueshëm i gjyqtarëve dhe
prokurorëve ka lëvizur në nivele,
departamente dhe divizione të
ndryshme. Ka pasur edhe ndërrime
të profilit nga gjyqtarë në prokurorë
dhe anasjelltas. Kjo situatë ka
ndikuar që këta gjyqtarë dhe
prokurorë IGJK ti përfshijë në
trajnime të ndryshme 
të PTA. 

Pjesëmarrësit e identifikuar si të
tjerë nënkupton; bashkëpunëtorët
profesional, zyrtarët e shërbimit
sprovues dhe zyrtarë nga
institucione tjera që në rastet e
caktuara dhe procedura përkatëse
mund të jenë subjekte të
procedurës, prandaj edhe janë ftuar
në trajnime të PTA.
Në grafikonet e radhës përveç
numrit të pjesëmarrësve shihet
pjesëmarrja edhe sipas strukturës,
gjinisë dhe etnisë.

8.3. Pjesëmarrja dhe
numri i trajnimeve
në baza mujore në
kuadër të PTA-së 

Në grafikonin e radhës janë
paraqitur trajnimet e realizuara
dhe numri i pjesëmarrësve në
baza mujore në kuadër të PTA.

Grafikoni nr. 10. Numri i pjesëmarrësve në PTA sipas muajve

Grafikoni nr. 11. Numri i pjesëmarrësve në PTA  sipas profilit, gjinisë dhe
përkatësisë etnike

Grafikoni nr. 12. Numri i pjesëmarrësve në PTA  sipas profilit, gjinisë dhe
përkatësisë etnike
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Programi i Trajnimit Fillestar
(PTF) i dedikohet bartësve
potencial të funksionit të
gjyqtarit dhe prokurorit, të cilët
pasi kalojnë provimin
përgatitor i nënshtrohen
trajnimeve në kuadër të këtij
programi. 

PTF bazën ligjore e ka në Ligjin
mbi Themelimin e IGJK-së,
Statutin e IGJK-së dhe
Rregulloren për Programin e
Trajnimit Fillestar dhe Provimit
Përgatitor.

Ligjin mbi Themelimin e IGJK-
së, përveç tjerash përcakton se
IGJK është organ përgjegjës për
aftësimin e bartësve potencial
të funksionit në gjyqësi
(kandidatëve për gjyqtarë dhe
prokurorë), organizimin,
vlerësimin dhe administrimin e
provimit përgatitor.

Në bazë të strukturës së
miratuar nga Këshilli Drejtues i
IGJK-së në janar të vitit 2013,
PTF zhvillohet në kohëzgjatje
prej 16 muajve i ndarë në tri
faza. Faza e parë zgjat pesë (5)
muaj ku kandidatët i  ndjekin
trajnimet së bashku. Faza e
dytë zgjat tre (3) muaj dhe
karakterizohet me ndarjen e
kandidatëve sipas profil it për
gjyqtarë dhe prokurorë.
Ndërsa faza e tretë zgjat tetë
(8) muaj dhe aty trajnimi
është ekskluzivisht praktik
sepse organizohet në gjykata
dhe prokurori nën
mbikëqyrjen e mentorit

(gjyqtarë apo
prokurorë). Përveç
kësaj gjatë fazës së
parë dhe të dytë, në dy
ditë të javës, kandidatët do të
ndjekin programe trajnimi në
institucione të ndryshme të
sistemit të drejtësisë në
Kosovë.
Që nga fillimi i zbatimit të PTF
(2008) e deri në vitin 2012
PTF-në e kanë përfunduar me
sukses 4 gjenerata nga të cilat
kanë diplomuar 141 kandidatë
për gjyqtarë dhe prokurorë,
pjesa më e madhe e të cilëve
janë emëruar dhe tanimë
ushtrojnë funksionet e tyre si
gjyqtarë apo prokurorë.
Aktualisht në gjeneratën e
pestë, PTF-në janë duke e
ndjekur 18 kandidatë për
gjyqtarë dhe 11 për prokurorë. 

Në janar 2013, Këshillit
Drejtues i IGJK-së ka miratuar
edhe Rregulloren për
Programin e Trajnimit Fillestar
dhe Provimit Përgatitor. Kjo

Rregullore përcakton
organizimin dhe strukturën e
trajnimit, të drejtat dhe
detyrimet e kandidatëve për
gjyqtarë e prokurorë, të drejtat
dhe detyrimet e trajnuesve si
dhe raportet e kandidatëve dhe
trajnuesve me IGJK-në.

9.1 Rishikimi i Provimit
Përgatitor

Komisioni për Hartimin dhe
Vlerësimin e Provimit, i
formuar nga Këshilli Drejtues i
IGJK-së, në shkurt të vitit 2013
rishikoi Provimin Përgatitor për
gjeneratën e pestë (5) të
kandidatëve për gjyqtarë dhe
prokurorë. 

9. PROGRAMI I TRAJNIMIT FILLESTAR (PTF)

Anëtarët
e komisionit

gjatë rishikimi
të provimit
përgatitor 
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Ky provim ishte hartuar në vitin
2012, por nuk ishte organizuar
në pritje të kërkesës së KGJK dhe
KPK, për të caktuar saktë numrin
e kandidatëve. Gjithashtu nga
koha kur ishte hartuar provimi
deri në kohën e organizimit të tij
disa ligje bazike ishin ndryshuar
prandaj u shtrua nevoja që të
rishikohet provimi dhe ti
përshtatet legjislacionit në fuqi.   

Tryeza për rishikimin e provimit
u realizua duke aplikuar masa të
rrepta të sigurisë konform
Rregullave për Procedurën e
organizimit të Provimit
Përgatitor. 

9.2 Aktivitetet e 
Këshillit Programor në
zhvillim të PTF-së 

Gjatë vitit 2013, anëtarët e
Këshillit Programor janë takuar
disa herë për të diskutuar rreth
zhvillimeve në Programin e
Trajnimit Fillestar ku kanë
miratuar çështje me rëndësi të
cilat i kanë hapur rrugë fillimit të
zbatimit të provimit dhe
trajnimit. 

Në mars 2013, Këshilli Programor
përcaktoj ndarjen e moduleve
trajnuese nëpër faza dhe
kohëzgjatjen e trajnimeve për
secilin modul në kuadër të
programit trajnues për
kandidatët e gjeneratës së pestë
të PTF, të miratuar nga Këshilli
Drejtues për vitin 2013/2014.

Në takimin e radhës të mbajtur
në maj 2013, u miratuan
Rregullat për Procedurën e
Organizimit të Provimit

Përgatitor për vitin 2013. Ky
draft është hartuar nga IGJK
duke marrë për bazë Ligjin e
IGJK-së, Rregulloren për
Organizimin e Provimit Përgatitor
dhe Programit për Trajnim
Fillestar, praktikën e
deritanishme të organizimit të
Provimit Përgatitor si dhe
standardet më të larta
ndërkombëtare për organizim të
provimeve të tilla. 

Gjatë muajit korrik, Këshilli
Programor ka mbajtur dy takime
për të shqyrtuar ankesat e
kandidatëve që ishin bërë
kundër rezultateve të Provimit
Përgatitor. Këshilli ka shqyrtuar
të gjitha ankesat e kandidatëve
dhe ka vendosur për secilën veç
e veç.

9.3   Shpallja Publike 
për Provimin Përgatitor 

Në bazë të nenit 2.1. pika (a)
dhe (b), nenit 7 dhe 8 të ligjit Nr.
02/L-25 mbi Themelimin e

Institutit Gjyqësor të Kosovës,
nenit 4 pika 1.5 të Ligjit për
Këshillin Prokurorial të Kosovës,
dhe nenit 4 pika 1.19 të Ligjit
për Këshillin Gjyqësor të
Kosovës, IGJK bëri shpalljen
publike për organizimin e
provimit përgatitor dhe pranimin
e 22 kandidatëve për gjyqtarë
dhe 12 kandidatëve për
prokurorë. 

Kjo shpallje u bë pas përcaktimit
nga ana e KGJK dhe KPK të
numrit të kandidatëve për të
ndjekur trajnimin në PTF.

Shpallja publike zgjati tri javë (20
maj - 07 qershor 2013), gjatë së
cilës periudhë janë regjistruar
gjithsej 162 kandidatë, prej të
cilëve 103 kandidatë për gjyqtarë
dhe 59 kandidatë për prokurorë. 

Me poshtë janë të paraqitur të
dhënat për strukturën e
kandidatëve të regjistruar për t’iu
nënshtruar provimit përgatitor
për gjeneratën e pestë të PTF.

Grafikoni nr. 13. Të dhënat rreth regjistrimit të kandidatëve



INSTITUTI GJYQËSOR I KOSOVËS RAPORTI VJETOR 2013

30

9.4 Provimi
Përgatitor - 
pjesa me shkrim 

Me 22 qershor 2013, IGJK
organizoi Provimin Përgatitor
me shkrim për kandidatët për
gjyqtarë dhe prokurorë në PTF.
Provimi u mbajt në Akademinë
e Kosovës për Siguri Publike në
Vushtrri (AKSP), për arsye se
infrastruktura e kësaj akademie
ofron kushtet e nevojshme
përfshirë edhe sigurinë e duhur
për organizmin e provimit. 

Provimit iu nënshtruan 146
kandidatë (prej tyre 94
kandidatë për gjyqtarë dhe 52
kandidatë për prokurorë).
Përzgjedhja e provimit, në
mesin e tri grupeve të provimit,
është bërë në mënyrë të
rastësishme nga ana e vet
kandidatëve. Provimi Përgatitor
është administruar nga IGJK
dhe gjatë gjithë kohës është
monitoruar nga përfaqësues
ndërkombëtarë të OSBE-së dhe
EROL/USAID, ndërsa siguria
është ofruar nga personeli i
AKSP-së. 

Në grafikonin më poshtë janë
paraqitur statistikat e
kandidatëve që i janë
nënshtruar Provimit Përgatitor

pjesa me shkrim.
Provimi me shkrim u vlerësua
nga i njëjti komision i cili kishte
hartuar provimin. Vlerësimi i
provimit u bë në kushte

anonimitetit të plotë. Komisioni
ka vlerësuar provimet vetëm në
bazë të numrit sekret pa pasur
mundësi të di se kujt i përket
provimi. 

Grafikoni  nr. 14. Kandidatët e gjeneratës së V që i janë nënshtruar 
Provimit Përgatitor- pjesa me shkrim
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9.5 Shpallja publike e 
rezultatit të provimit
me shkrim 

Me 03 korrik 2013, publikisht në
ndërtesën e IGJK-së, në prani të
kandidatëve dhe përfaqësuesve
të OSBE-së, është bërë shpallja
publike e rezultatit të Provimit
Përgatitor (pjesa me shkrim), për
kandidatët e gjeneratës së pestë
të PTF.Nga 93 kandidatë për
gjyqtarë që iu nënshtruan
provimit, mbështetur në rregullat
e provimit, pjesën me shkrim e
kaluan 83 kandidatë, ndërsa nga
52 kandidatë për prokurorë, 45
prej tyre e kaluan me sukses këtë
provim. Këta kandidatë fituan të
drejtën t’i nënshtrohen provimit
me gojë. 

9.6 Provimi Përgatitor - 
pjesa me gojë 

Provimi me gojë është organizuar
dy ditë. Me datën 05 korrik është
organizuar provimi për
kandidatët për gjyqtarë të cilit i
janë nënshtruar 82 kandidatë.
Provimi me gojë për kandidatët

për prokurorë është mbajtur me
10 korrik. Provimit iu nënshtruan
45 kandidatë. 
Në vazhdim ju paraqesim
grafikun me statistikat e
kandidatëve që i janë nënshtruar
provimit me gojë. 

9.7 Shpallja e 
rezultateve
përfundimtare nga
Provimi Përgatitor

Me 16 korrik 2013, në IGJK në
një konferencë për medie,
Kryetari i Këshillit Drejtues dhe
Drejtori i IGJK-së publikuan
rezultatet përfundimtare të
Provimit Përgatitor dhe raportin
detaj rreth procesit të hartimit,
administrimit dhe vlerësimit të
provimit përgatitor. Rezultatet e
provimit u shpallën në dy lista,
lista e kandidatëve për gjyqtarë
dhe lista e kandidatëve për
prokurorë.

Lista e kandidatëve për gjyqtarë
që kaluan provimin përgatitor
janë dërguar në Këshillin
Gjyqësor të Kosovës, ndërsa

lista e kandidatëve për
prokurorë në Këshillin
Prokurorial të Kosovës. Kjo
është bërë me qëllim që
kandidatët para se të fillojnë
trajnimin fillestar të verifikohen
duke shmangur mundësinë që
në program të pranohen
kandidatët të cilët sipas
kritereve të përcaktuara nga
KGJK dhe KPK nuk plotësojnë
kushtet për tu emëruar në
funksionin e gjyqtarit apo
prokurorit. 

9.8 Përgatitjet për 
fillimin e Programit të
Trajnimit Fillestar

Me qëllim të njoftimit të
trajnuesve me përgatitjet për
fillimin e fazës së parë të PTF
dhe përgatitjes së tyre për të
mbështetur realizimin e
moduleve të përcaktuara në
program, në mars 2013 është
mbajtur takimi i parë me
trajnuesit e fazës së parë të PTF. 

Në këtë takim u diskutua për
risitë e PTF për vitin 2013/2014,
modulet trajnuese të
përcaktuara për këtë fazë,
metodologjinë dhe standardet e
kërkuara nga IGJK për hartimin
dhe zbatimin e moduleve,
kohëzgjatjen dhe orarin e
trajnimit si dhe çështje tjera të
karakterit praktik të zbatimit të
trajnimeve në PTF.

Para fillimit të trajnimit për fazën
e parë, nga ana e trajnuesve të
IGJK-së janë hartuar 22 module
trajnuese, të cilat u janë
shpërndarë secilit kandidatë që
t’iu shërbejnë gjatë trajnimit.  
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Grafikoni nr. 15. Kandidatët e gjeneratës së V që i janë nënshtruar Provimit Përgatitor- pjesa me gojë
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9.9 Fillimi i trajnimit për gjeneratën e pestë në PTF 

Trajnimi i kandidatëve për gjyqtarë e prokurorë të
ardhshëm konsiderohet si një prej funksioneve
kryesore dhe tejet i rëndësishëm për Institutin
Gjyqësor të Kosovës dhe sistemin gjyqësor në
përgjithësi.Fillimin e këtij trajnimi në një ceremoni
rasti e përshëndeti z. Fejzullah Hasani, Kryetar i
Gjykatës Supreme të Kosovës dhe Kryetar i Këshillit
Drejtues të IGJK-së, i cili kërkoi nga kandidatët

angazhim maksimalisht në ngritjen e shkathtësive
profesionale gjatë trajnimit dhe që në punën e tyre
si gjyqtarë e prokurorë të ardhshëm të jenë vetëm
në shërbim të ligjit. Faza e parë e zbatimit të
trajnimit filloj me datë 4 dhjetor 2013 dhe do të
vazhdoj me fazat tjera deri në zbatimin e plotë të
programit trajnues të miratuar nga Këshilli Drejtues
i IGJK-së.   

Grafikoni nr. 16.
Kandidatët për 

gjyqtar dhe prokurorë
në Programin e

Trajnimit Fillestar
gjenerata V 
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Kandidatët
gjatë një

trajnimi në
IGJK
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Bazuar në nenin 2 të Ligjit mbi
Themelimin e IGJK-së, nenit 18 të
Statutit si dhe në Udhëzimin
Administrativ për Organizimin e
Brendshëm dhe Sistematizimin e
Vendeve të Punës, IGJK ka
themeluar “Programin për
Hulumtime dhe Publikime”. 

Me qellim të realizimit të
aktiviteteve kërkimore në zhvillim
të gjyqësisë, IGJK këtë program e
ka ndarë në dy njësi:

- Njësia e Bibliotekës dhe 
- Njësia për Hulumtime

Gjatë periudhës raportuese për
këtë program IGJK ka rekrutuar
udhëheqësin e PHP-së, ka krijuar
një hapësirë të përshtatshme për
nevojat e këtij programi përfshirë
hapësirën për bibliotekë sipas
standardeve bashkëkohore, ka
hartuar koncept dokumentin për
këtë program si dhe janë në
proces të finalizimit rregullorja
për publikime dhe rregullorja për
punën e bibliotekës së IGJK. 

Aktivitetet PHP-së gjatë kësaj
periudhe ishin të fokusuara në tri
aspekte: hulumtime, publikime
dhe qasje në burime ligjore
përmes bibliotekës së IGJK-së.

10.1 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 kopje fizike, për përfituesit
e IGJK-së;

c. Sigurimit të mekanizmave për
profesionistët ligjor me qëllim
të zbatimit praktik dhe efikas të
ligjit;

d. Inkurajimit të përfituesve për
t'u angazhuar në mendime-
provokuese, hulumtime ligjore
dhe për të publikuar
dokumente ligjore;

e. Realizimit të hulumtimeve dhe
publikimi i rezultateve të tyre;

f. Krijimit të aleancave strategjike
me subjektet kombëtare,
rajonale dhe ndërkombëtare që
ndajnë funksionet, qëllimet dhe
objektiva të përbashkëta;

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

h. Funksionimin e bibliotekës së
IGJK-së.

10.2 Hulumtimet

Roli kryesor i PHP-së gjatë kësaj
faze ka qenë në zhvillimin e
hulumtimeve të ndryshme për
zhvillimin e programeve
trajnuese të ofruara në IGJK. 
Ndër hulumtimet e kryera janë:

•  Analizë aktiviteteve trajnuese
të kryera në gjashtë mujorin
e parë të 2013

Janë analizuar agjendat e

trajnimeve të organizuara nga
IGJK me fokus tek temat e
trajtuara, risitë në ato fusha si
dhe problemet dhe sfidat e
hasura në praktikë. Po ashtu
janë marrë në konsideratë
interesimi i përfituesve për
temat e tilla si dhe trajtimi i
këtyre temave në të kaluarën. 

• Rishikimi i kalendarit të
trajnimeve për gjashtë
mujorin e dytë të 2013 

Në bazë të analizës së
lartpërmendur dhe analizës së
programit vjetor të punës 2013,
në vlerësimin e nevojave të
përfituesve të IGJK-së,
prioriteteve të sistemit gjyqësor
dhe prokurorial si dhe të
qeverisë, e po ashtu dhe të
mbështetjes së donatorëve janë
propozuar trajnimet për gjashtë
mujorin e dytë të vitit 2013. 

• Aktivitetet për hartimin e
programit vjetor të punës së
IGJK-së për vitin 2014

-  Përgatitja (në bashkëpunim
me udhëheqësin e PTV) e një
analizë të programit të punës
së PTV-së

Qëllimi i këtij dokumenti ishte
vlerësimi dhe analiza e
programit vjetor të punës të
vitit 2013, si dhe nxjerrja e
rekomandimeve për hartimin e
programit për vitin e
ardhshëm. Fokusi ishte në
hartimin e një programi që
shpreh nevojat e përfituesve të
IGJK-së, ngritjen e
metodologjisë trajnuese dhe
sigurimin e pjesëmarrjes

10. PROGRAMI PËR HULUMTIME DHE PUBLIKIME
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adekuate në trajnime. 

- Hulumtimi i programeve të
institucioneve trajnuese
regjionale dhe ndërkombëtare

Që programi i punës së IGJK-së
të jetë në hap me zhvillimet në
sferën e trajnimeve gjyqësore
në nivel ndërkombëtar janë
bërë hulumtime të 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 SHBA-së.

- Analizimi i strategjive të
institucioneve vendore 

Në përgatitjen e programeve
trajnuese të IGJK-së, një
rëndësi të veçantë kanë
strategjitë dhe dokumentet
tjera strategjike të
institucioneve vendore. Disa
nga këto dokumente që janë
marrë në konsideratë për
hartimin e këtij programi janë:
Plani Strategjik për
bashkëpunim ndër-institucional
në luftën e krimit të organizuar
dhe korrupsionit 2013–2015,
Programi legjislativ i Qeverisë
së Republikës së Kosovës
2011–2014, Plani i Veprimit
për zbatimin e Udhërrëfyesit
për Liberalizimin e Vizave si
dhe shumë strategji tjera të
cilat në një mënyrë apo tjetër
përcaktojnë detyrime për IGJK-
në.

- Përgatitja e koncept
dokumentit për Programin për
Avancim

Mbështetur në kornizën ligjore
që i referohet PTA-së janë
përcaktuar kategoritë
përfituese dhe objektivat e
këtij programi. Po ashtu janë
përgatitur programet orientuese
për secilën kategori përfituese
të PTA, përkatësisht pesë
programe orientuese të
dizajnuara që të plotësojnë
nevojat specifike për secilën
kategori përfituese të PTA.

• Hulumtime të tjera

Në kuadër të mandatit të PHP-
së janë kryer edhe hulumtime
për zhvillimin e PTV-së,
përgatitjen e një liste me
institucionet e trajnimeve
gjyqësore regjionale dhe
ndërkombëtare, si dhe një
përmbledhje e dokumenteve të
karakterit ndërkombëtar që
rregullojnë fushën e trajnimeve
gjyqësore.

10.3 Publikimet e 

IGJK-së

PHP është angazhuar
drejtpërdrejt në publikime të
ndryshme të IGJK-së. Kontributi
i PHP-së në këtë proces ka qenë
në përcaktimin e dizajnit,
kontrollimit të kualitetit,
përfshirë atë të përkthimeve si
dhe përgatitjen e një plani të
shpërndarjes dhe monitorimin e
tij.

Gjatë gjashtë mujorit të parë të
vitit 2013, IGJK ka realizuar disa
publikime të cilat do t’i
prezantojmë si më poshtë: 

Raporti Vjetor i IGJK-së 2012
– Me qellim të prezantimit
të aktiviteteve të tij dhe të
transparencës për

shpenzimet financiare IGJK
publikon raportin vjetor. 

Broshura - Të Drejtat
Pronësore Të Grave Në
Kosovë - Kjo broshurë kishte
për qellim vetëdijesimin
opinionit dhe të ofrimit të
njohurive për të drejtat
pronësore të grave. 

Broshura – Programi i
Trajnimit Fillestar 2013/2014
– Qëllimi i kësaj broshure
është informimi për
programin trajnues të
gjeneratës së 5-të të
kandidatëve për gjyqtarë dhe
prokurorë. 

Broshura – Trajnimi
Gjyqësor, një perspektivë
nga Kosova – Ky publikim
elaboron rëndësinë e
trajnimit gjyqësor në
përgjithësi, rregullimin
legjislativ me akte vendore
dhe të karakterit
ndërkombëtar dhe përfitimin
që kanë gjyqtarët dhe
prokurorët nga ai. Në veçanti
prezantohet struktura
organizative, programet,
organizimi i trajnimeve dhe
përmbajtja e programeve
trajnuese në IGJK. 

Programi Kornizë i
Trajnimeve 2014–2015 -
Programi Kornizë i
Trajnimeve për periudhën dy
vjeçare (2014-2015) është
një përmbledhje e fushave
kryesore të punës së
gjyqtarëve, prokurorëve dhe
profesionistëve tjerë të
identifikuar nga IGJK. Ky
program do të orientoj
hartimin e kurrikulave dhe
organizimin e trajnimeve
përmes planeve 6 mujore për
zbatimin. 
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Plani për Zbatimin e
Programit Kornizë të
Trajnimeve - Mbështetur në
Programin Kornizë të
Trajnimeve (2014-2015)
është shtruar nevoja e
hartimit të planeve konkrete
të zbatimit për një periudhë
më të shkurtë kohore (6
mujore). 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
një formular për aplikim.

Buletini - IGJK ka vazhduar
që në baza mujore të
nxjerrë një buletin me
qellim të përshkrimit dhe
publikimit të të gjitha
aktivitetet të realizuara.

Në kuadër të PHP janë
ndërmarrë një numër
iniciativash edhe për publikime
të tjera. Në fund të vitit 2013
ka filluar procesi i hartimit dhe
publikimit të doracakëve
(bench books) për lëmitë
kryesore të së drejtës (penale,
civile). Lidhur me këtë është

formuar grupi i ekspertëve i cili
në mbështetje të ekspertëve
amerikanë ka përcaktuar
përmbajtjen e doracakut dhe ka
filluar hartimin. 

10.4 Qasja në burime ligjore

përmes bibliotekës së IGJK-së

PHP ka vazhduar me katalogimin
e librave, materialeve trajnuese,
gazetës zyrtare dhe materialeve
tjera të sjella në IGJK. U është
ofruar asistencë trajnuesve të
përhershëm dhe atyre të
përkohshëm të IGJK-së në
gjetjen e materialeve të
ndryshme në bibliotekë, të cilat
kanë shërbyer për nevojat e
tyre në përgatitjen e trajnimeve
të ofruara në IGJK.

IGJK është e angazhuar që
përfituesve të tij t ’ju sigurojë
qasje më të mirë në burimet
ligjore. Në këtë kuadër me
mbështetjen edhe të Zyrës së
Bashkimit Evropian në Kosovë
përmes Projektit EU LER II, në
gjysmën e dytë të vitit 2013 ka
filluar procesi i zhvillimit të
bibliotekës së IGJK-së. 

Aktivitetet që janë ndërmarr në
këtë proces janë: 

- Vlerësimi i nevojave për
burime ligjore për gjyqtarët
dhe prokurorët. 

- Koncept letra për zhvillimin
bibliotekës së IGJK-së. Sipas
këtij koncepti si komponentë
të bibliotekës së IGJK-së janë
sistemi i katalogimit të
bibliotekës, E-librat, abonimi
në databaza ligjore, revistat
shkencore elektronike dhe
databazat ligjore falas. 

- Plani strukturor(arkitektura) e
bibliotekës së IGJK-së. 

- Studimi i fizibilitetit për
forcimin e kapaciteteve
elektronike të IGJK-së me fokus
në platformën e-learning dhe
databazën e bibliotekës së
IGJK-së (Knowledge Base).   

PHP është angazhuar edhe në
koordinimin e aktiviteteve me
donatorë të IGJK-së. 
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Gjatë vitit 2013 IGJK ka bërë
përgatitjen e moduleve të reja për
zhvillimin e trajnimeve përmes

portalit për mësim në distancë (portali e-
learning), e quajtur platforma ILIAS. Pasi
që përmes këtij programi janë krijuar
mundësi për trajnime duke përdorur një
metodologji të avancuar trajnuese, IGJK
ka zhvilluar module të reja trajnuese të
cilat mund të realizohen  përmes kësaj
platforme pa prezencën e fizike të
pjesëmarrësve, veçanërisht në PTF.
Përmes këtij programi gjyqtarëve,
prokurorëve, kandidatëve për gjyqtarë
dhe prokurorë dhe përfituesve të tjerë të
identifikuar nga IGJK, iu mundësohet
ndjekja e trajnimeve nga distanca. Me
qëllim të zhvillimit të kësaj platforme
stafi i IGJK-së është trajnuar për
zhvillimin e moduleve në të gjitha
programet trajnuese.

11. MËSIMI NË DISTANCË (e-learning)

12. TRAJNIMI I
PROFESIONISTËV

E TJERË NË
LËMIN E

GJYQËSISË
IGJK përveç trajnimeve për
gjyqtarë dhe prokurorë sipas
mandatit ka përgjegjësi ligjore që
të identifikojë profesionistët në
lëmin e gjyqësisë dhe prokurorisë
dhe të organizojë kurse të veçanta
trajnimi për këtë kategori. 

Në bazë të kësaj gjatë këtij viti janë
realizuar pesë aktivitete trajnuese ku
përfitues kanë qenë
bashkëpunëtorët profesional të 



RAPORTI VJETOR 2013 INSTITUTI GJYQËSOR I KOSOVËS

39

gjykatave dhe prokurorive të
Kosovës si dhe zyrtarët
përmbarues të Gjykatave
Themelore.

Qëllimi i këtyre aktiviteteve ka qenë
mbështetja e reformave në
përgjithësi përmes ngritjes së
shkathtësive profesionale të këtyre
profesionistëve të cilët për shkak të
natyrës dhe funksionit të cilin e
ushtrojnë kontribuojnë në

aktivitetet e sistemit gjyqësor dhe
prokurorial.  Për bashkëpunëtorët

profesional janë realizuar 3
aktivitete trajnuese me ç’rast janë
trajtuar institute të ndryshme nga
e drejta penale dhe e drejta civile.
Këto aktivitete i kanë vijuar 91
pjesëmarrës, prej tyre 65
bashkëpunëtorë profesional në
gjykata dhe 20 bashkëpunëtorë
profesional në prokurori, si dhe 3
asistentë administrativ dhe 3
zyrtarë ligjor nga Prokuroria e
Shtetit dhe Prokuroria Speciale. 

Grafikoni nr. 17. Pjesëmarrja e bashkëpunëtorëve profesional
në trajnime

Për zyrtarët përmbarues të
Gjykatave Themelore të Kosovës
janë realizuar dy aktivitete
trajnuese me ç’rast janë trajtuar
veprimet përmbarimore që duhet
ndërmarrë me qëllim të
përmbarimit të vendimeve
gjyqësore. 

Këto aktivitete i kanë vijuar 56
pjesëmarrës, prej tyre 50 zyrtarë
përmbarues prej të gjitha
gjykatave themelore të Kosovës,
3 gjyqtarë dhe 3 bashkëpunëtorë
profesional. 

Grafikoni nr. 18.
Pjesëmarrja në

trajnimet për
zyrtarë

përmbarues
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13.1 Identifikimi i risive
të Kodit të
Procedurës Penale

Trajnimet e organizuara nga
IGJK në muajt e parë të vitit
2013, janë realizuar me
mbështetje të Ambasadës
Amerikane në Prishtinë dhe
kishin për qëllim njoftimin e
gjyqtarëve dhe prokurorëve
me risitë e KPPK si dhe
identifikimin e problemeve
praktike me rastin e zbatimit
të këtij kodi. Ndërsa me qëllim
të përgatitjes së

rekomandimeve konkrete për
zbatimin e dispozitave të cilat
ishin identifikuar si të reja dhe
ndryshojnë jo pak nga
dispozitat e Kodit të
Procedurës Penale të
mëparshëm, IGJK ka hartuar
një plan pune të veçantë.  Në
mbështetje nga Kryetari i
Gjykatës Supreme dhe
Kryeprokurori i Shtetit, janë
organizuar disa takime me
grupin punues për
identifikimin e risive të KPPK,
ku përveç risive u prezantuan
edhe rekomandimet për
zbatimin e dispozitave të
paqarta dhe u zhvilluan
diskutime lidhur me
rekomandimet e propozuara.

Pjesëmarrës në këtë
tryezë ishin

anëtarët e grupit punues nga
radhët e gjyqtarëve dhe
prokurorëve, profesor nga
Fakulteti Juridik i UP-së,
zyrtarë nga IGJK dhe KPK si
dhe gjyqtarë e prokurorë nga
EULEX. 

13.2 Diskutime për
zbatimin e risive
të KPPK

Për të zhvilluar më tej punën
rreth zbatimit të drejtë për
Kodin e Procedurës Penale, IGJK
mbajti tryezë pune me kryetarë
të gjykatave dhe kryeprokurorët
e prokurorive lidhur me
diskutimin për Komentet e
Grupit Punues për Risitë Kodit të
Procedurës Penale të Kosovës.
Qëllimi i tryezës ishte
prezantimi i komenteve dhe
diskutimi lidhur me Risitë e
Kodit të Procedurës Penale të 

13. TRYEZA PUNE
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diskutueshme për zbatim në
praktikë si dhe identifikimi i
çështjeve për trajtim në kuadër
të trajnimeve për këtë kod.

13.3 Koordinimi i 
pjesëmarrjes në
trajnime

Në kuadër të bashkëpunimi të
rregullt dhe me qëllim të
zbatimit të programit të punës
për vitin 2013, IGJK ka zhvilluar
tisa takime me kryetarë të
gjykatave dhe kryeprokurorë të
prokurorive në të cilat është
realizuar koordinimi i
pjesëmarrjes në trajnime të
vazhdueshme dhe ato për
avancim. 

Pas këtyre takimeve, bazuar në
programin e trajnimeve,
kalendarin trajnues si dhe
aplikacionet e gjyqtarëve të
pranuara deri në datën e
takimit, janë hartuar l istat e
pjesëmarrësve për trajnime. 
Kjo metodologji e koordinimit
të pjesëmarrjes në trajnime

është në funksion të
mbështetjes së reformës
gjyqësore dhe strukturës së re
të gjykatave dhe prokurorive.
Në këto takime u prezantuan
listat e aplikuesve dhe të
ftuarve për trajnimet në vijim,
me ç’rast kryetarët dhe
kryeprokurorët shprehen
gatishmëri për avancim të
këtij 
bashkëpunimi dhe
konfirmuan përkushtimin për
të qenë pjesë e vlerësimit të
drejtë të nevojave në takimet

e rregullta me gjyqtarë të
cilat i zhvillon IGJK. 

13.4 Identifikimi i 
nevojave për
trajnim lidhur me
krimet e rënda

Në bashkëpunim me OSBE-në
IGJK realizoi një punëtori me
qëllim të identifikimit të
nevojave për trajnim të
gjyqtarëve dhe prokurorëve të
Departamenteve për Krime të
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Rënda në kuadër të gjykatave,
prokurorive si dhe Prokurorisë
Speciale. 
Me qëllim të identifikimit të
nevojave për trajnime,
pjesëmarrësit u ndanë në
grupe punuese me c’rast
identifikuan çështjet
problematike në praktikën

gjyqësore, dhe hartuan listën
me tema për trajnime,
përfituesit dhe rekomanduan
format më të dobishme për
organizimin e trajnimeve nga
kjo fushë.
Përveç gjyqtarëve dhe
prokurorëve vendor
pjesëmarrës në punëtori ishin

përfaqësues të EULEX-it,
zyrtar nga Policia e Kosovës, si
dhe përfaqësues nga OSBE. 

13.5 Programi
trajnues për
Drejtësinë për Fëmijë
- 2014-2016 

IGJK në bashkëpunim me
UNICEF-in, ka realizuar një
punëtori lidhur me Hartimin e
Programit Trajnues për
“Drejtësinë për Fëmijë’ për
vitin 2014-2016. 

Në këtë punëtori u diskutuan
problemet praktike në fushën
e drejtësisë për fëmijë dhe u
nxorën propozime të cilat janë
inkorporuar në dokumentin
final si aktivitete të ardhshme
që do të realizoj IGJK në
bashkëpunim me UNICEF-in
për periudhën 2014-2016. 
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IGJK, vazhdimisht ka avancuar
metodologjinë e realizimit të
trajnimeve dhe për këtë qëllim
ka organizuar trajnime lidhur me
zhvillimin e shkathtësive
trajnuese dhe metodologjinë e
zbatimit të programeve
trajnuese. Këto trajnime janë
realizuar brenda dhe jashtë
vendit dhe në fusha të ndryshme
të së drejtës. Në këtë drejtim
gjatë vitit 2013, me mbështetjen
edhe të partnerëve
ndërkombëtarë janë organizuar
disa trajnime për trajnuesit të
cilët angazhohen në programet
trajnuese të IGJK-së.

14.1 Doracaku për 
trajnues dhe
metodologjia trajnuese

Gjatë muajit shkurt 2013, IGJK ka
realizuar një punëtori dy ditore për
trajnimin e trajnuesve me temë
“Orientim rreth Doracakut të IGJK-së
për trajnuesit dhe metodologjitë e
trajnimit”. Qëllimi i trajnimit ishte
prezantimi i Doracakut për trajnues të
cilin IGJK e ka hartuar për realizimin e
programeve të ndryshme trajnuese,
rifreskimi i njohurive të trajnuesve
mbi teknikat interaktive të trajnimit, si
dhe përgatitja për realizimin e
përmbajtjes së Programit të Punës së
IGJK-së në vitin 2013. 

14.2 Trajnim i 
trajnuesve të
drejtësisë për të mitur

Më 4-8 mars 2013, IGJK në
kuadër të angazhimit të

vazhdueshëm në ngritjen e
kapaciteteve të veta trajnuese
realizoi një program trajnimi në
Turqi për trajnuesit e IGJK-së në
fushën e Drejtësisë për të Mitur.
Realizimi i këtij programi kishte
për qëllim shkëmbimin e
përvojave lidhur me strukturën
ligjore në kuadër të drejtësisë
për të mitur dhe diskutimin e

ideve dhe metodologjive për
ngritje të kapaciteteve në
gjyqësorin e të dy vendeve. 

Pjesëmarrësit në këtë vizitë u
njoftuan me sistemin gjyqësor
turk dhe në veçanti me atë të
drejtësisë për fëmijë. Në fokus
të prezantimeve ishin qasja dhe
kontributi i Gjykatës Supreme të

14. TRAJNIMI I TRAJNUESVE TË IGJK-së



INSTITUTI GJYQËSOR I KOSOVËS RAPORTI VJETOR 2013

44

Turqisë në Drejtësinë për të
Mitur. Një ndër temat e
diskutuara ishte edhe zhvillimi i
kurrikulës dhe metodës
trajnuese në Akademinë e
Drejtësisë së Turqisë dhe
mundësia e aplikimit të atyre
metodave nga ana e trajnuesve
të IGJK-së. Ky program u
mbështet nga UNICEF, Akademia
e Drejtësisë së Turqisë dhe
Agjencioni Turk për Zhvillim
Ndërkombëtar (TIKA).

14.3 Ngritja e 
kapaciteteve trajnuese
për të drejtën e BE-së 

Me qëllim të avancimit të
programeve trajnuese lidhur me
të Drejtën Evropiane, një
delegacion i përbërë nga
trajnuesit e IGJK-së për të
Drejtën e BE-së, realizoi një
vizitë studimore dhe program
trajnimi në Gjykatën Evropiane
të Drejtësisë në Luksemburg dhe
në Akademinë për të Drejtën
Evropiane (ERA) në Trier të
Gjermanisë. Kjo vizitë është
realizuar në bashkëpunim dhe
mbështetje të Fondacionit
Gjerman për Bashkëpunim
Juridik Ndërkombëtar (IRZ).
Si pjesë e programit ishte edhe
vizita e librarisë së Gjykatës
Evropiane të
Drejtësisë, me
ç’rast trajnuesit e
IGJK-së patën
rastin të bëjnë
hulumtime
individuale me
qëllim të freskimit
të programit të
trajnimeve për të

Drejtën e BE-së. Pjesa e dytë e
këtij programi ishte vizita dhe
pjesëmarrja në një trajnim dy
ditor në Akademinë e së Drejtës
së BE (ERA), në Trier të
Gjermanisë. 

14.4 Trajnim i 
trajnuesve në luftën
kundër korrupsionit 

Si vazhdimësi e projektit
“Forcimi i politikave kundër
korrupsionit” dhe në zbatim të
Strategjisë së IGJK-së për ngritje
të kapaciteteve në luftë kundër
korrupsionit, në mbështetje të
Ambasadës së Britanisë së
Madhe në Kosovë, më 21 deri
23 janar dhe 25 deri 28 mars  u
realizuan dy programe trajnimi
në IGJK dhe në Londër. 
Këto programe u mbështetën
me ekspertizë nga RIPA
International me seli në Londër,
ndërsa përfitues ishin trajnuesit
e IGJK-së të cilët zbatojnë
programet trajnuese që për
temë kanë korrupsionin.

Ndër temat e këtyre

programeve ishin: njoftimi me
menaxhimin dhe
administrimin e drejtësisë
penale në Angli  dhe Wells,
përcjell ja nga afër e procesit
të hetimit,  ndjekjes dhe
gjykimit të çështjeve të
korrupsionit dhe eksplorimi i
mundësive të reduktimit të
korrupsioni sidomos atij  
në proceset e prokurimit publik. 

14.5 Trajnim i 
Trajnuesve për të
drejtat e njeriut

IGJK në bashkëpunim dhe me
përkrahje financiare të
Fondacionit Gjerman për
Bashkëpunim Juridik
Ndërkombëtar (IRZ), gjatë majit
2013 organizoi një program 5
(pesë) ditor trajnimi/ vizitë
studimore në Gjykatën Evropiane
për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ)
dhe në Këshillin e Evropës në
Strasburg. Përfitues të këtij
programi trajnimi ishin trajnuesit
e IGJK-së në fushën e të drejtave
të njeriut. 
Ky program kishte për qëllim
avancimin e përmbajtjes së
kurrikulave dhe metodologjisë së
trajnimeve për Konventën
Evropiane për Mbrojtjen e të

Drejtave të Njeriut dhe
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Lirive Themelore (KEDNJ) dhe
legjislacionin tjetër për të drejtat
e njeriut të cilat janë pjesë e
programeve të IGJK-së. Për këtë
qëllim trajnuesit patë rastin të
përcjellin një gjykim në Dhomën
e Madhe të GJEDNJ dhe të
vizitojnë bibliotekën e GJEDNJ. 

14.6 Planifikimi dhe 
teknikat praktike të
mësimdhënies efektive

Në shtator 2013, IGJK në
bashkëpunim me OSBE-në, ka
mbajtur një punëtori dy ditore
për trajnimin e trajnuesve me
temë “Ndihma logjistike,
planifikimi dhe teknikat e
mësimdhënies efektive”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte
ngritja e kapaciteteve të
trajnuesve lidhur me metodat e
planifikimit dhe teknikat e
mësimit për ofrimin e trajnimeve
sa më efektive. Pjesëmarrësve iu
ofruan temat për trajnimet për
2013 - 2014 dhe iu kërkua që të
përgatisin planin e trajnimeve
dhe strukturën e prezantimit,
duke përdorë metodat sa më
interaktive.

14.7 Hetimi financiar, 
puna 
ndër-institucionale
dhe hetimet
ndërkombëtare

Gjatë muajit tetor 2013, IGJK në
bashkëpunim me RIPA
International dhe mbështetje
nga Ambasada e Britanisë së

Madhe në Kosovë, ka mbajtur
një trajnim 3 (tre) ditor nga
programi për trajnues me qëllim
të zhvillimit  të aftësive të
trajnuesve të IGJK-së për t’iu
mundësuar të ofrojnë trajnim
për hetimet e ndërlikuara
financiare, punën ndërmjet
agjencive të ndryshme dhe
hetimet ndërkombëtare. 

Përfitues të trajnimit ishin
gjyqtarë nga gjykatat themelore,
prokurorë nga prokuroritë
themelore dhe zyrtarë nga
dogana dhe policia e Kosovës.

14.8 Ndërmjetësimi në 
rastet civile dhe
penale

IGJK në bashkëpunim me IRZ-në
në nëntor  2013 ka mbajtur një
trajnim 3 (tre) ditor për
trajnimin e trajnuesve me temë
“Ndërmjetësimi në rastet civile
dhe penale”.
Qëllimi i këtij trajnimi ishte
ngritja e kapaciteteve të
trajnuesve të IGJK-së në fushën

e Ndërmjetësimit për lëmin
penale dhe civile.
Pjesëmarrës në këtë trajnim
ishin gjyqtarë nga gjykatat
themelore dhe ndërmjetësues.

14.9 Metodologjia e 
zbatimit të trajnimeve
për gjashtëmujorin e
parë të vitit 2014 

Në muajin dhjetor 2013, IGJK ka
realizuar një trajnim dy ditor me
trajnuesit e IGJK-së me qëllim të
zbatimit të Planit të Trajnimeve
për gjashtëmujorin e parë të
vitit 2014. 

Qëllimi i trajnimit ishte
përgatitja e agjendës dhe planit
për zbatimin e trajnimit nga
trajnuesit e IGJK-së, përfshirë
temën, nën temat dhe objektivat
e trajnimit si dhe metodologjinë
për realizimin e trajnimit.
Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin
trajnuesit e IGJK-së.
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Në vitin 2013, IGJK  në
partneritet me Programin e
USAID për Sundimin Efektiv
të Ligj it  (EROL),  pas shumë
takimeve e punëtorive të
realizuara dizajnuan dhe
vunë në funksion një bazë
të re të të dhënave dhe
web faqe me dizajn të r i .
Qëll imi i  zhvi l l imit të bazës
së re të të dhënave dhe
dizajnimit të web faqes së

re është ofrimi i
shërbimeve më të mira së
pari  përfituesve të
drejtpërdrejt  të IGJK-së si
dhe ngrit ja e  transparencës
për rol in dhe veprimtarinë
e IGJK-së. 
Baza e re e të dhënave
ofron qasje shumë më të
avancuar në të dhënat e
regjistruara, siguri  më të
madhe si  dhe efikasitet më

të madh në gjenerimin e
raporteve të ndryshme në
funksion të realizimit të
programeve trajnuese të
IGJK-së.  Dizajni  i  saj  mund
të avancohet gjatë viteve
në vi j im duke ju përshtatur
nevojave të IGJK-së, ndërsa
ajo mund të përdoret me
lehtësi nga i tërë stafi,  në
gjuhën shqipe, serbe dhe
angleze.

15. DIZAJNI I RI I WEB FAQES DHE BAZËS
SË TË DHËNAVE TË IGJK-së
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IGJK gjatë vitit 2013 ka arritur
të realizoj në tërësi programin e
punës dhe trajnimet e
planifikuara për këtë periudhë.
Kjo e arritur është bërë e
mundur falë edhe
bashkëpunimit dhe mbështetjes
së donatorëve. 

Me qëllim të koordinimit sa më
të mirë të aktiviteteve
trajnuese me partnerët
ndërkombëtar të cilët

mbështesin realizimin e
programeve të IGJK-së  me
datë 14 nëntor 2013,  IGJK ka
realizuar një takim me
donatorë.

Në takim Drejtori i IGJK-së
prezantoi një pasqyrë
përmbledhëse të aktiviteteve të
realizuara gjatë periudhës
janar-tetor duke theksuar
aktivitetet e mbështetura nga
donatorët, aktivitetet e

planifikuara deri në fund të vitit
2013, planifikimet për të
ardhmen dhe nevojat për
mbështetje të mëtutjeshme nga
donatorët. 

Ndërsa në tabelën më poshtë
janë të pasqyruara në detaje
trajnimet dhe të gjitha
aktivitetet e tjera të realizuara
në mbështetje të partnerëve
ndërkombëtarë dhe vendorë:

16. BASHKËPUNIMI ME DONATORË
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Gjatë vitit 2013, kryesisht në
mbështetje të partnerëve të
ndryshëm ndërkombëtarë, IGJK
ka realizuar një sërë aktivitetesh
(vizita, trajnime, programe
praktike) brenda dhe jashtë
Kosovës. 
Më poshtë do të paraqesim të
gjitha aktivitetet e realizuara
gjatë kësaj periudhe.

17.1 Vizitë Studimore 
në Akademinë
Gjyqësore të
Gjermanisë 

Në janar të vitit 2013, Këshilli
Drejtues i IGJK-së, në
mbështetje nga IRZ (Fondacioni
Gjerman për Bashkëpunim
Juridik Ndërkombëtarë) realizojë
një vizitë studimore në
Wustrau, ku ndodhet njëra nga

pjesët e Akademinë Gjyqësore
të Gjermanisë. 
Qëllimi kësaj vizite ishte njoftimi
me strukturën organizative dhe
funksionimin e Akademisë
Gjyqësore të Gjermanisë, me
fokus në strukturën dhe
përmbajtjen e trajnimeve
fillestare dhe të vazhdueshme,
hartimin e kurrikulës trajnuese,
administrimin e pjesëmarrësve,
trajnimet në distancë,
vlerësimin e trajnimeve, çështjet
financiare dhe marrëdhëniet
ndërkombëtare të Akademisë. 

Gjatë vizitës, pjesëmarrësit
realizuan edhe një takim në
Shoqatën e Gjyqtarëve dhe
Prokurorëve të Gjermanisë ku u
pritën nga kryetari i saj, si dhe
në departamentin e trajnimit
fillestar dhe të vazhdueshëm për
landet Berlin dhe Brandenburg.

Aty u diskutua për organizimin e
provimeve shtetërore dhe
trajnimeve fillestare në nivel
shtetërorë për juristë, si dhe
organizimin e trajnimit të
vazhdueshëm për gjyqtarë dhe
prokurorë në nivel shtetëror. 

17.2. Prioritetet 
strategjike për
bashkëpunim regjional
kundër krimit
kompjuterik

Në shkurt 2013, në Dubrovnik të
Kroacisë, u mbajt konferenca me
temë „Prioritetet Strategjike për
Bashkëpunimin Regjional kundër
Krimit Kompjuterik“.

Kjo konferencë u mbështet nga
projekti i përbashkët i Bashkimi
Evropian dhe Këshillit të Evropës
i quajtur “Krimi
Kompjuterik@IPA” dhe në mesin
e të pjesëmarrësve ishte një
përfaqësues nga IGJK.

Qëllimi i kësaj konference ishte
fuqizimi

17. BASHKËPUNIMI NDËRKOMBETARË
I IGJK-së
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i kapaciteteve të institucioneve
penale për bashkëpunim
efektiv në luftimin e krimit
kompjuterik. Gjatë
konferencës u aprovua
“Deklarata për Prioritetet
Strategjike në Bashkëpunimin
kundër Krimit Kompjuterik”. 

17.3 Takimi i 
udhëheqësve të
institucioneve
trajnuese lidhur me
krimin kompjuterik

Në kuadër të bashkëpunimit
me projektin CyberCrime@IPA,
më 25 mars 2013 në Zagreb të
Kroacisë u mbajt një takim i
përfaqësuesve të
institucioneve për trajnim
gjyqësor. 

Në këtë takim u diskutua për
hapat e ndërmarrë për krijimin
e Pilot Qendrës Regjionale për
Trajnim Gjyqësor lidhur me
krimin kompjuterik, krijimin e
platformës elektronike,
integrimin e moduleve
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trajnuese për Krimin Kibernetikë
në kurrikulën trajnuese dhe
Planin e Punës për Pilot
Qendrën. 

Gjatë këtij takimi u prezantuan
çështje me interes për trajnim
në luftë kundër krimit
kibernetikë, u miratua Plani i
Punës i Pilot Qendrës për
periudhën 2013-2015 si dhe u
arrit pajtueshmëria që
institucionet për trajnim gjyqësor
të nënshkruajnë një
Memorandum Mirëkuptimi për
Bashkëpunim në Funksionimin e
Qendrës Regjionale për Trajnim
Gjyqësor kundër Krimit
Kibernetikë. 

Takimi u mbështet nga Projekti i
Përbashkët i Bashkimit Evropian
dhe Këshillit të Evropës dhe nga
IGJK morën pjesë dy
përfaqësues. 

17.4 Vizita e Këshillit
të Lartë Gjyqësor
dhe Prokurorial të
Turqisë 

Me 26 prill 2013, një delegacion
nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe

Prokurorial i Republikës së
Turqisë, nikoqir të Këshillit
Gjyqësor të Republikës së
Kosovës, vizituan edhe Institutin
Gjyqësor të Kosovës. 

Qëllimi i vizitës ishte njohja me
veprimtarinë e IGJK-së si dhe
thellimi reciprok i raporteve në
sistemin e drejtësisë. Gjatë
takimit u diskutua lidhur me
çështjet e trajnimit gjyqësor,
praktikën gjyqësore, reformat në
sistemin e drejtësisë dhe
bashkëpunimin me institucionet
ndërkombëtare të trajnimit, në
veçanti atë me Akademinë e
Drejtësisë së Republikës së
Turqisë. 

17.5 Bashkëpunimi
regjional kundër
krimit
kompjuterik

Më 29-30 prill 2013, në Budvë të
Malit të Zi, u mbajt konferenca
përmbyllëse lidhur me Projektin”
Bashkëpunimin Regjional në
Çështjet Penale: Fuqizimi i
kapaciteteve në luftën kundër
krimit kompjuterik“. Kjo
konferencë u mbështet nga
projekti i përbashkët i Bashkimit
Evropian dhe Këshillit të Evropës-
“CyberCrime@IPA”. 

Pjesëmarrësit e konferencës
patën rastin të vlerësojnë të
arriturat e projektit si dhe
diskutuan për mundësitë e
avancimin e bashkëpunimit
regjional dhe hapat e ardhshëm
në mënyrë që të sigurohet
qëndrueshmëria e projektit. Në
shërbim të kësaj u nënshkrua
Memorandumi i Bashkëpunimit
për funksionimin e Qendrës
Regjionale për
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17.7 Forcimi i 
bashkëpunimit në
lëmin e të drejtës për
refugjatë – azilit 

Me 10 deri 12 prill 2013,
Akademia për Gjyqtarë dhe
Prokurorë Publik e Republikës
së Maqedonisë, me mbështetje
të TAIEX, organizoi një
konferencë rajonale mbi "Azilin
dhe Migracionin". 

Qëllimi i kësaj konference ishte
që nëpërmjet shkëmbimit të
përvojave të avancohen
njohuritë e zbatuesve të ligjit
dhe autoriteteve administrative
që vendosin në shkallë të parë

për të drejtën e azilit, si dhe të
ngritja e nivelit të koordinimit
në mes vendeve të rajonit për
përmirësimin e kurrikulave
trajnuese në këtë fushë. 

Në këtë konferencë morën pjesë
përfaqësues nga rajoni
(Maqedonia, Shqipëria, Bosnja
dhe Hercegovina, Kroacia,
Kosova, Mali i Zi dhe Serbia.
Delegacioni i Republikës së
Kosovës u përfaqësua me pesë
gjyqtarë nga departamenti
administrativ i Gjykatës së
Apelit dhe Gjykatës Themelore
si dhe një trajnues nga IGJK.

Trajnime Gjyqësore në fushën e
krimit kibernetik, të themeluar
me seli në Zagreb të Kroacisë.
Në këtë konferencë u përfaqësua
edhe IGJK

17.6 Luftimi i 
korrupsionit dhe
krimit të organizuar 

Në mbështetje nga Agjencioni
Turk për Zhvillim Ndërkombëtar
(TIKA), nga 1 deri me 5 prill
2013, në Ankara dhe Stamboll të
Republikës së Turqisë, IGJK dhe
Akademia e Drejtësisë e Turqisë
kanë realizuar një program
trajnimi ku janë trajtuar tema të
ndryshme në luftë kundër
korrupsionit dhe krimit të
organizuar. 

Qëllim i këtij programi ishte
shkëmbimi i përvojave lidhur me
strukturën ligjore dhe luftën
kundër korrupsionit dhe krimit
të organizuar si dhe u diskutuan
metodat, instrumentet dhe
sfidat në luftimin e këtyre
fenomeneve negative për
shoqëritë e të dy vendeve. 

Përfitues të këtij program ishin
kryeprokurorë dhe prokurorë
nga të gjitha nivelet e
prokurorive të Kosovës, zyrtarë
të lartë nga IGJK dhe KPK dhe
Prokuroria Speciale e Kosovës. 
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Në kuadër të bashkëpunimit
institucional në mes të IGJK-së
dhe Akademisë së Drejtësisë të
Republikës së Turqisë, një
delegacion në përbërje të
Kryetarëve të Gjykatave,
Kryeprokurorëve të Prokurorive

të Republikës së Kosovës duke
përfshirë Kryetarin e Gjykatës
Supreme,  Kryeprokurorin e
Shtetit dhe përfaqësues të lartë
të IGJK-së nga data 09 deri 14
shtator 2013 kanë realizuar një
program trajnimi në

institucionet e sistemit të
drejtësisë në Turqi. Në fokus të
këtij programi ishte njohja me
përvojat e menaxhimit të
gjykatave, prokurorive dhe
institucioneve tjera të drejtësisë
së Republikës së Turqisë dhe
mundësitë e bartjes së
përvojave në sistemin gjyqësor
të Republikës së Kosovës.
Gjatë këtij programi
pjesëmarrësit u pritën nga
udhëheqësit e Gjykatës
Kushtetuese, Akademisë së
Drejtësisë, Ministrisë së
Drejtësisë, Këshillit të Lartë të
Gjyqtarëve dhe Prokurorëve,
Presidenca e Gjykatës së
Kasacionit, Zyra e Prokurorit të
Përgjithshëm të Gjykatës së
Kasacionit dhe Qendra
Kombëtare e Sistemit Informativ
të Drejtësisë të Republikës së
Turqisë.

17.8 Program trajnimi për kryetarë të gjykatave dhe 
kryeprokurorë të prokurorive 

17.9 Vizitë e delegacionit të gjyqtarëve dhe përfaqësuesve të
Akademisë së Drejtësisë nga Republika e Turqisë në IGJK

Me ftesë të IGJK-së një delegacion në përbërje
të gjyqtarëve dhe përfaqësues të Akademisë së
Drejtësisë së Republikës së Turqisë, nga data 30
shtator deri më 03 tetor 2013 realizuan një vizitë
në Kosovë. 

Gjatë vizitës ky delegacion përveç IGJK-së vizitoj
edhe Gjykatën Supreme të Kosovës, Këshillin
Gjyqësor të Kosovës, Këshillin Prokurorial të
Kosovës, Ministrinë e Drejtësisë, ku u prit nga
udhëheqësit më të të lartë të këtyre
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17.11 Vizitë në 
Qendrën Federale
Gjyqësore 
(Washington D.C)

Me qellim të shkëmbimit të
përvojave në fushën e trajnimit
gjyqësor, me 1 nëntor 2013 në
mbështetje të programit të
USAID/EROL, drejtori i IGJK-së realizoi
një vizitë në Qendrën Federale
Gjyqësore (FJC). Në kuadër të kësaj
vizite drejtori i IGJK-së u njoftua me
strukturën organizative dhe trajnimin
gjyqësor të FJC. Gjithashtu u
identifikuan fushat në të cilat IGJK
dhe FJC do të bashkëpunojnë në të
ardhmen.

7.10 Konferenca e gjashtë
ndërkombëtare për trajnimin e
gjyqësorit 

Qendra Kombëtare për Gjykatat Shtetërore (NCSC)
dhe Organizata Ndërkombëtare për Trajnim Gjyqësor
(IOJT) nga 3 deri me 7 nëntor 2013, organizuan
Konferencën e 6-të Ndërkombëtare për Trajnimin
Gjyqësor në Washington, D.C. SHBA. Temë e kësaj
konference ishte “Përsosmëria e Gjyqësorit Përmes
Edukimit”.

Nga 274 pjesëmarrës - udhëheqës të institucioneve
trajnuese të mbarë botës mori pjesë edhe drejtori i
IGJK-së, me ç’rast ai bëri dy prezantime dhe atë me
temë “Pavarësia institucionale e një institucioni
trajnues” dhe “Sfidat në koordinim të mbështetjes së
donatorëve”. 

18. PROGRAMI PËR PRAKTIKANT-STUDENTË TË FAKULTETIT
JURIDIK TË UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS

Gjatë vitit 2013, IGJK
në bashkëpunim me
Qendrën për Shërbime
të Karrierës, ka ofruar
mundësi për punë
praktike për 10
studentë të Fakultetit
Juridik të Universitetit
të Prishtinës. Këta
studentë kanë kryer
praktikën në IGJK për
një periudhë tre
mujore.
Qëllimi i projektit është
që studentëve të ju
mundësohet ofrimi i
njohurive praktike në
kuadër të programeve
të IGJK-së. 
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Në strukturën organizative të
IGJK-së vepron edhe
Departamenti për Administratë
dhe Financa. Departamenti i
Administratës dhe Financave në
mandatin e tij përshin fushën e
administratës, teknologjisë
informative, burimet njerëzore,
financat, prokurimin, logjistikën
dhe arkivin e IGJK-së.
Departamenti i Administratës dhe
Financave është përgjegjës për: 

• Hartimin dhe zbatimin e
politikave zhvillimore në
fushën e administratës,

• Sigurimin, koordinimin dhe
menaxhimin në ofrimin e
shërbimeve administrative dhe
financiare që kanë të bëjnë me
funksionet e IGJK-së,

• Zhvillimin e një administrate
profesionale, efikase, funksionale

dhe ofrimin e shërbimeve të
shpejta në përputhje me nevojat
dhe specifikat e IGJK-së,

• Planifikimin, hartimin,
raportimin, mbikëqyrjen dhe
menaxhimin e buxhetit dhe
financave të IGJK-së përfshirë
edhe donacionet si dhe
mbikëqyrjen dhe kontrollin për
shpenzime të parasë së imët,

• Zbatimin e ligjeve dhe
rregulloreve që rregullojnë
sferën administrative të
buxhetit dhe financave,

• Planifikimin, koordinimin dhe
menaxhimin e aktiviteteve të
prokurimit në IGJK,

• Zbatimin e ligjeve,
rregulloreve dhe urdhëresave
administrative lidhur me
shërbyesit civil,

• Planifikimin, mbikëqyrjen dhe
administrimin me  pajisjet e
teknologjisë informative,
programet softuerike dhe
sistemet e rrjetit
telekomunikues, pronë e IGJK-
së, 

• Planifikimin, mbikëqyrjen dhe
menaxhimin me pasurinë  e
IGJK-së.

• Ofrimin e shërbimeve
logjistike ku përfshihet
furnizimi me mallra,
shërbimet e transportit,
mirëmbajtja e objektit  dhe
arkivi i IGJK-së.

Gjatë vitit 2013 në kuadër të
fushave të Departamentit për
Administratë dhe Financa janë
zhvilluar aktivitete të ndryshme si
në vijim:

19. ADMINISTRATA DHE FINANCAT

19.1 Administrata 
Në kuadër të aktivitetet më të rëndësishme të
administratës  për vitin 2013 përfshihen:

• Mbështetja e aktiviteteve të organizuara nga
IGJK - me qëllim të krijimit të kushteve
adekuate në zbatim të programeve, në
aspektin administrativ, teknik dhe të
logjistikes.

• Hartimi i akteve të brendshme - me qellim të
përshtatjes së nevojave të paraqitura brenda
vitit, është hartuat udhëzimi për ndryshimin
dhe plotësimin e udhëzimit të brendshëm
përmes të cilit sigurohet një strukturë efikase
brenda IGJK-së.  

• Auditimi nga Auditori i Përgjithshëm -  procesi
i auditimt nga ZAP është zhvilluar si proces i
rregullt edhe gjatë vitit 2013. Raporti Final i
Auditimit të Pasqyrave Financiare të IGJK-së
për vitin 2012 është pozitiv dhe pasqyrat
vjetore financiare në të gjitha aspektet
prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë
(SNISA 400 Opinion i Pakualifikuar). 



INSTITUTI GJYQËSOR I KOSOVËS RAPORTI VJETOR 2013

60

19.2 Burimet njerëzore 

Gjë vitit 2013 numri i përgjithshëm i pozitave të
aprovuara në IGJK ishte 24, dy prej të cilave janë
aprovuar me Ligjin për Buxhetin e vitit 2013. 

Numri i përgjithshëm i të punësuarve, gjatë vitit ka
qenë 26, dy prej tyre kanë qenë zëvendësim për
një periudhë njëvjeçare. Nga numri i përgjithshëm i
të punësuarve 73% e tyre  janë me studime pas-
diplomike dhe diplomike ndërsa 57% e të punësuarve
janë femra. 

Gjatë vitit 2013 janë zhvilluar disa procedura të
rekrutimit për plotësimin e pozitave të reja dhe
procedura për plotësimin e pozitave të lira dhe janë
organizuar disa  trajnime dhe  punëtori për stafin,

brenda dhe jashtë IGJK-së. 
Trajnimet dhe punëtori e stafit janë organizuar në
bashkëpunim me donatorë të ndryshëm, me qëllim
të zhvillimit dhe avancimit të kapaciteteve
profesionale të stafit,  si në vijim:

• Dy trajnime dy ditore me qëllimi të avancimit të
teknikave dhe metodologjisë trajnuese përmes
platformës për mësim në distancë. 

• Një trajnim një ditor për gjenerimin e fondeve të
BE-së, me qëllim të avancimit të shkathtësive
për gjenerim të fondeve të BE-së si dhe për të
hartuar propozime për zhvillimin dhe
promovimin e aktiviteteve të IGJK-së. 

• Dy trajnime për Ligjin e Prokurimit Publik, gjatë
të cilave u trajtua Ligji i Prokurimit Publik në
Kosovë, procedurat e prokurimit, përgatitja dhe
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përpilimi i dosjes së tenderit, hapja publike,
vlerësimi i ofertave si dhe menaxhimi i pasurive. 

• Tri punëtori të stafit, me qëllim të ngritjes së
nivelit të udhëheqjes, menaxhimit dhe zbatimit
më efikas dhe profesional të aktiviteteve të
IGJK-së.

• Një trajnim dy ditor lidhur me artin e shkrimit
të propozim projekteve për donatorë dhe
planeve të monitorimit dhe vlerësimit. 

Përveç trajnimeve të organizuar nga IGJK një pjesë
e stafit kanë vijuar trajnimet edhe në IKAP në fusha
të ndryshme për tema që lidhen me detyrat dhe
përgjegjësit e tyre.

19.3 Teknologjia
informative

Në kuadër të aktiviteteve të teknologjisë
informative, gjatë vitit 2013 janë realizuar:

• Mirëmbajtja dhe freskimi i serverëve, web
faqes, kompjuterëve, llaptopave,  platformës
e-learning dhe pajisjeve tjera, instalimi i
programeve të reja etj.

• Teknologjisë Informative i janë shtuar edhe dy
server të rinj, të pranuar donacion nga EROL-
USAID së bashku me dy licenca për Windows
server 2008 dhe bateri. 

• Është bërë zhvillimi i bazës së të dhënave dhe
web faqes se re për IGJK me një dizajn

krejtësisht të ri dhe një strukturë të re, projekt
ky i mbështetur nga EROL-UISAID. 

• Me qellim të organizimit dhe menaxhimit të
aktiviteteve të përditshme është zhvilluar baza
e të dhënave  ku përfshihet  moduli i
trajnimeve, financave, i prokurimit, aseteve,
furnizimit dhe burimeve njerëzore.

• Përveç mbështetjes së trajnimeve në 
e-learning, me qëllim të ofrimit edhe të video
trajnimeve, GIZ ka dhuruar një video kamerë
për inçizim të trajnimeve dhe një softuer për
krijimin e tutorialeve për përdorimin e
platformës së mësimit në distancë.

• Nga MAP  përkatësisht sistemi  e-qeverisja është
pranuar sistemi për vijueshmërinë në punë (
SMVP) i cili do të bëj monitorimin dhe
gjenerimin e raporteve për hyrjet daljet e stafit. 
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19.4 Prokurimi
Gjatë  vitit 2013 është realizuar në tërësi prokurimi
sipas planifikimit për këtë vit, bazuar në Ligjin për
Prokurim Publik.  

Sipas planifikimit vjetor të prokurimit në vitin 2013
janë zhvilluar 25 procedura dhe janë nënshkruar 24
(njëzetë e katër) kontrata, 13 kontrata me vlerë të
vogël, 4 (katër) me vlerë të mesme, 6 (gjashtë) me
vlerë minimale dhe 1 (një) me procedurë të
negociuar. 

19.5 Financat
Në kuadër të aktiviteteve financiare përfshihen të
gjitha aktivitet për planifikimin dhe  menaxhimin e
buxhetit dhe financave të IGJK-se të realizuara
sipas Ligjit mbi Financat Publike dhe akteve tjera
ligjore financiare.

Janë përgatitur pasqyrat vjetore financiare për vitin
2012. Në këto pasqyra prezantohet raporti i
buxhetit dhe ekzekutimit të 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
objektivat e IGJK-së, është përgatitur buxheti dhe
rrjedha e parasë së gatshme për vitin 2012.
Është përgatitur Korniza Afatmesme e Shpenzime

të IGJK për periudhën 2014-2016 ku janë përfshirë
objektiva strategjike dhe kostoja e tyre. 

Është përgatitur dhe aprovuar nga Këshilli Drejtues,
kërkesa buxhetore për vitin 2014. Duke u
mbështetur në objektivat strategjike për këtë
periudhë. 

Shpenzimet e  IGJK-së janë mbuluar  nga Buxheti i
Republikës së Kosovës si burim kryesor financiar si
dhe nga mbështetja e grandeve të donatorëve.
Pjesa më madhe e mjeteve financiare të
donatorëve nuk kanë rrjedh përmes Llogarisë së
Thesarit përveç projektit me UNICEF-in dhe
UNWOMEN. 

Shpenzimet e IGJK-së  përfshihen në tri kategori
kryesore ekonomike: Pagat dhe Mëditjet, Mallrat
dhe Shërbimet dhe Shpenzimet komunale

Tabela në vijim pasqyron buxhetin dhe ekzekutimin
e buxhetit për vitin 2013, duke përfshi tri
kategoritë kryesore ekonomike.

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

Tabela 1. Raporti i Buxheti për vitin 2013
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Tabela 2. Ekzekutimi i Buxhetit për vitin 2013

Në shpenzimin e buxhetit për 83.13%,  sipas
tabelës, shihet se mallrat dhe shërbimet janë ato
që kanë ndikuar në mos shpenzimin e buxhetit në
tërësi.

Mbetja e buxhetet në mallra dhe shërbime vjen si
rrjedhojë e mos fillimit me kohë të Programit të
Trajnimit Fillestarë (PTF) për gjeneratën e pestë
të kandidateve për gjyqtarë dhe prokurorë. PTF
ka qenë i planifikuar të filloj që në fillim të këtij
viti, mirëpo vonesat  në konfirmimin e numrit të
nevojshëm të kandidateve për gjyqtarë dhe

prokurorë dhe procesit të verifikimit të
kandidateve ka bërë që të shtyhen të gjitha
proceset rreth organizimit deri në dhjetor të
vitit 2013. Trajnimi i shtyrë ka reflektuar
drejtpërdrejt edhe në planifikimin buxhetor të
IGJK-së.  Pjesa e mbetur e buxhetit është
buxhet që ka qenë i dedikuar për PTF.

Shpenzimet komunale në krahasim me vitin e
kaluar janë më të mëdha dhe për këtë arsye gjatë
vitit 2013 është bërë transferi i mjeteve nga
mallrat dhe shërbimet në shpenzime komunale,

Grafikoni nr. 19. Ekzekutimi i buxhetit
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ndërsa pagat dhe mëditjet janë
shpenzuar në tërësi.

Një pjesë e shpenzimeve të
dhjetorit do të barten si
detyrime aktuale në buxhetin e
vitit 2014 për arsye të vet
natyrës së shpenzimeve siç janë:
shpenzimet komunale,
shpenzimet e trajnimit të
dhjetorit, shpenzimet e sigurimit
etj.   

Duke ju referuar tabelës 2-
ekzekutimi i buxhetit,  shtyllat
me ngjyra të grafikonit në vijim
prezantojnë  mjetet e alokuara,
të shpenzuara dhe bilancin për
secilën kategori të mjeteve.
Kategoria e mallrave dhe
shërbimeve në buxhetin e IGJK-
së përshin shumën më të madhe
të alokimve, sepse shërbimet e
trajnimit janë pjesë e kësaj
kategorie dhe janë shpenzimet

kryesore të IGJK-së.

Kategoria e mallrave dhe shërbi-
meve në buxhetin e IGJK-së përs-
hin shumën më të madhe të
alokimve, sepse shërbimet e trajni-
mit janë pjesë e kësaj kategorie
dhe janë shpenzimet kryesore të
IGJK-së.

Sipas grafikonit 2 mallrat dhe shër-
bimet përfshijnë shumën më të
madhe të mjeteve të alokuara në
krahasim me dy kategoritë tjera.
Sipas këtij grafikoni shihet se 68 %
e buxheti ndahet për mallra dhe
shërbime, 30 % për paga dhe më-
ditje dhe vetëm 2%  për shpenzi-
met komunale.

Grafikoni nr. 20. Alokimi i mjeteve

Grafikoni nr. 21. Shpenzimi i mjeteve
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Tabela 3. Shpenzimet për kategori dhe nën kategori ekonomike
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Përveç shpenzimeve në kuadër të kategorive ekonomike
tabela 3 pasqyron informatat edhe për shpenzimet e krijuar
nga secila nënkategori ekonomike.

Grafikoni nr. 22. Shpenzimet sipas nënkategorive ekonomike

Në grafikonin 4, prezantohet shpenzimi i mjeteve
për pagat dhe komunalit si dhe për secilën nën
kategori të mallrave dhe shërbimeve në raport
me totalin e buxhetit. 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 21.19% e buxhetit, ndërsa
shpenzimet me përqindjen më të vogël të buxhetit

janë shpenzimet e përfaqësimit me 0.53%.

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. 

Përveç këtij raporti të shkurtër financiar për këtë
vit janë përgatitur edhe pasqyrat financiare
vjetore.
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19.6 Mbështetja financiare nga
donatorët

Edhe gjatë viti 2013 IGJK ka gëzuar mbështetje
nga shumë donatorë si USAID, UNDP, BE (zyra në
Prishtinë) përmes projektit të Binjakëzimit dhe
EULER II, GIZ, IRZ, UNWOMEN, UNICEF, CLARD,
OSBE, Ambasada e SHBA-ve/US DoJ, Ambasada e
Britanisë së Madhe, Këshilli i Evropës, Agjencioni

Turk për Zhvillim Ndërkombëtar (TIKA) dhe
Akademia Turke e Drejtësisë, UNHCR, Kryqi i Kuq
Ndërkombëtarë (ICRC) dhe Instituti Evropian për
Administratë Publike/Qendra Evropiane për
Gjyqtarë dhe Avokat (EIPA).  
Tabelat në vijim pasqyrojnë granatet e
donatorëve që  kanë rrjedhë përmes llogarisë së
Thesarit dhe që janë menaxhuara nga IGJK. Të
gjitha transaksionet e realizuar përmes
donacioneve janë të regjistruara edhe në SIMFK

Tabela 4 - Donacionet nga UNICEF

Donacionet nga UNICEF janë mjete të bartura
nga viti i kaluar, pra nuk janë donacione të
realizuar në këtë vit. Shpenzimi i këtyre mjeteve
është bërë në tërësi dhe sipas planifikimeve. 

Tabela 5 - Donacionet nga UNWOMEN



INSTITUTI GJYQËSOR I KOSOVËS RAPORTI VJETOR 2013

68

Në kuadër të donacioneve nga UNWOMEN
përfshihen mjetet e bartura nga viti i kaluar dhe të
hyrat në këtë vit. Pjesa e mbetur do të shpenzohet
gjatë vitit të ardhshëm.

Tabela në vijim prezanton mbështetjen e
donatoreve tjerë të rëndësishëm për IGJK-në, me
mjetet e menaxhuar nga vete donatorët sipas
informatave të pranuara nga donatorët.

Tabela 6.
Donacionet
të menax-
huar nga 
donatorët 

3 Donacionet në tabelën 11 prezantohen në valutën euro  të konvertuar sipas kursit valutor të dhjetor it 2013.
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Aneksi I – Aktivitetet trajnuese në PTV 2013
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Aneksi II – Aktivitetet trajnuese në PTA 2013
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Aneksi III – Lista e moduleve trajnuese në Programin e Trajnimit Fillestar
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Aneksi IV – Aktivitetet trajnuese për profesionistë tjerë në sistemin gjyqësor - 2013
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