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I. HYRJE  
 
Nëpërmjet këtij raportido të pasqyrohen trajnimet, aktivitetet dhe të arriturat tjera të 
Institutit Gjyqësor të Kosovës (IGJK) gjatë vitit 2010. Gjatë kësaj periudheIGJK ishte 
përqendruar në ngritjen e kapaciteteve të sistemit gjyqësor dhe prokurorial në Kosovë. 
Ky përqendrim u shpreh në trajnimin e gjyqtarëve, prokurorëve kandidatëve për 
gjyqtarë dhe prokurorë të ardhshëm dhe profesionistëve të tjerë nga lëmi i gjyqësisë. 
Një numër i trajnimeve të specializuara në kuadër të programeve trajnuese, janë 
realizuar në bashkëpunim me shumë partner ndërkombëtarë. 
 
Trajnimet për gjyqtarë dhe prokurorë janë realizuar në kuadër të Programit të 
Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor (PVAL). Këto trajnime janë mbështetur kryesisht në 
nevojat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, rekomandimet e institucioneve të sistemit 
gjyqësor dhe prokurorial, rekomandimet e mekanizmave të ndryshëm monitorues 
vendor e ndërkombëtarë, dhe nevojat e shfaqura pas hyrjes në fuqi të ligjeve të reja.  
 
Programi Fillestar për Arsimim Ligjor (PFAL) ka realizuar trajnime për kandidatët për 
gjyqtarë dhe prokurorë. Gjatë vitit 2010 kanë ndjekur trajnimet 55 kandidatë që u 
përkasin dy gjeneratave. Kandidatët e gjeneratës së dytë kanë përfunduar trajnimet dhe 
kanë diplomuar në dhjetor 2010, ndërsa kandidatët e gjeneratës së tretë pasi kanë kaluar 
me sukses Provimin Përgatitor kanë filluar trajnimet në shtator 2010.  Përgatitja e këtyre 
kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë të ardhshëm paraqet një të arritur të madhe në 
historinë e IGJK-së dhe një vlerë të lartë për zhvillimin e sistemit gjyqësor të Kosovës. 
 
Gjatë vitit 2010, ka filluar zbatimi i një programi të ri trajnues, Programi i Trajnimit për 
Avancim (PTA) nëpërmjet të cilit të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët që janë emëruar për 
herë të parë si dhe ata që kanë ndërruar pozitat, kanë ndjekur trajnime të specializuara 
në disa module.  
 
Viti 2010 ka shënuar përparim për IGJK-në edhe në fushën e publikimeve. Në këtë vit, 
janë publikuar buletine mujore, broshura,udhëzues të ndryshëm, revista shkencore si 
dhe punime e raporte tjera me rëndësi për gjyqtarë, prokurorë dhe profesionistë tjerë të 
sistemit gjyqësor e prokurorial në Kosovë.  
 
Në këtë raport, gjithashtu janë paraqitur edhe aktivitetet tjera të cilat janë realizuar për 
kategori të caktuara të përfituesve, aktivitetet e realizuara me partnerët ndërkombëtarë si 
dhe vizitat e ndryshme studimore në kuadër të bashkëpunimi të rregullt ndërkombëtarë.  
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II. LIGJI PËR THEMELIMIN E IGJK-së 
 
Më Ligjin nr. 02/L-25, IGJK përcaktohet si institucion i pavarur,profesional dhe 
kryesor,përgjegjës për trajnimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë, përgatitjen 
profesionale të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë, si dhe trajnimin e 
profesionistëve tjerë në kuadër të sistemit gjyqësor e prokurorial të Kosovës. Sipas këtij 
ligji, IGJK është përgjegjës edhe për, zhvillimin e planeve afatshkurtra, afatmesme dhe 
afatgjata për një gjyqësi efektive, efikase dhe të pa anshme si dhe kryen veprimtari tjera 
profesionale dhe të karakterit kërkimor për zhvillimin e gjyqësisë së Kosovës. Në 
frymën e këtij ligji, IGJK ka zhvilluar akte të ndryshme nënligjore, plane strategjike dhe 
planprograme për zhvillim tëarsimimit ligjor të përfituesve të vet. 
 
  
III. ORGANET DREJTUESE TË IGJK-së 
 
Bazuar në Ligj dhe Statut, organet më të larta drejtuese të IGJK-së janë, Këshilli 
Drejtues dhe Drejtori. 
Këshilli Drejtues i IGJK-së gjatë vitit 2010 ka mbajtur pesëtakime të rregullta, në të 
cilat ka miratuar plane, programe dhe ka marrë vendime lidhur me: 

• Planin e punës të IGJK-së, për vitin 2010; 
• Buxhetin e IGJK-së; 
• Përbërjen e Komisionit për Hartimin dhe Vlerësimin e Provimit Përgatitor/ 

Hyrës; 
• Përbërjen e Komisionit për Zgjedhjen e Koordinatorit të Programit të IGJK-së; 
• Përbërjen e Komisionit për Hartimin e akteve nënligjore të IGJK-së; 
• Përbërjen e Këshillit Programor të IGJK-së; 
• Raportin vjetor të punës për vitin 2009; 
• Plani vjetor të punës për vitin 2011. 

 
Një organ specifik,i themeluar me statut, është edhe Këshilli Programor i IGJK-së, i cili 
është organ ndihmës i Këshillit Drejtues1. Gjatë vitit 2010 Këshilli Programor ka 
mbajtur disa takime në të cilat, ndër të tjera ka diskutuar dhe vendosur lidhur me: 

• Planin e Punës për 2010 (programet trajnuese); 
• Rregullat e Provimit Përgatitor/Hyrës, për vitin 2010; 
• Strukturën e Provimit Përgatitor/Hyrës, për vitin 2010; 
• Trajnuesit e IGJK-së; 

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

                                                 
1Për më tepër shiko Statutin e IGJK-së në www.kjijudicial.org 

http://www.kjijudicial.org/
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 Identifikimin dhe zhvillimin i metodave për vlerësimin e nevojave trajnuese 
dhe metodologjisë së organizimit të trajnimeve në kuadër të programeve të 
ndryshme trajnuese; 

 Përgatitjen e politikave dhe strategjive trajnuese lidhur me nevojat për 
trajnime; 

 Organizimine trajnimeve për gjyqtarët dhe prokurorët aktual; 
 Organizimin dhe Vlerësimi i Provimit Përgatitor/Hyrës; 
 Organizimine trajnimeve për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë; 
 Organizimine trajnimeve për avancim të gjyqtarëve dhe prokurorëve; 
 Organizimine trajnimeve për gjyqtarët porotë dhe profesionistë të tjerë në 

gjyqësi; 
 Organizimine trajnimeve për trajnues; 
 Raportimin dhe mbajtjen e evidencës së të dhënave për aktivitete të 

ndryshme trajnuese; etj. 
 
Departamenti i Administratës dhe Financave përfshinë sektorë të cilët janë përgjegjës 
për sigurimin e shërbimeve administrative e financiare të IGJK-së në funksion të 
realizimit të objektivave programore. Ky departament udhëhiqet nga Drejtori 
Administrativ Financiar. 
 
Të gjithë të punësuarit (21) në IGJK janë kategorizuar si shërbyes civil dhe i 
nënshtrohen rregullave për shërbyesit civil.  
 
 

 
 

Foto. nr.1. Organigrami i IGJK-së 
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V. PROGRAMET  TRAJNUESE TË IGJK-së  

Programet kryesore trajnuese të IGJK-së janë:  
 
 Programi i Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor; 
 Programi Fillestar për Arsimim Ligjor të cilit i paraprinë Organizimi i Provimit 

Përgatitor/Hyrës për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë; 
 Programi i Trajnimit për Avancim,Gjyqtarëve Porotë dhe Profesionistëve në 

Gjyqësi; 
 Programi për Hulumtime dhe Publikime; 
 Programi i Trajnimi për Trajnues. 

 
 

 
Grafikoni nr.1 

 
V. 1  PROGRAMI I VAZHDUESHËM PËR ARSIMIM LIGJOR (PVAL) 
 
Programi iVazhdueshëm për Arsimim Ligjor (PVAL) iu dedikohet gjyqtarëve dhe 
prokurorëve të cilët ushtrojnë funksionin e tyre në gjyqësorin dhe prokurorinë e 
Kosovës.  
 
Si qëllime kryesore të PVAL janë: 
 

• zhvillimi dhe avancimi i shkathtësive profesionale dhe ekspertizës ligjore të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve, 

• ngritja e shkathtësive praktike të gjyqtarëve dhe prokurorëve,  
• unifikimi i zgjidhjeve ligjore të rasteve praktike dhe njëkohësisht ngritja e 

kapaciteteve për tu përballur me ndryshimet dhe reformat në sistemin gjyqësor 
dhe prokurorial  në Kosovë. 

 
Trajnimet e PVAL janë realizuar përmes formave të ndryshme si: seminare, tryeza të 
diskutimeve, tryeza pune, simulime të gjykimeve dhe konferenca. Këto forma të 
trajnimeve kanë qenë të karakterit të centralizuar por edhe regjional. 
 
Një numër i aktiviteteve trajnuese të PVAL janë realizuar edhe në mbështetje nga 
partnerë ndërkombëtar të cilët kanë ndihmuar IGJK-në në zhvillimin e disa programeve 
trajnuese.  
 

PVAL
99

PFAL
384

PTA 
41

Aktivitete tjera
19

Aktivitetet e realizuara në kuadër të programeve të IGJK -së në 2010
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Në trajnimet e organizuara në kuadër të PVAL, brenda këtij viti, janë përfshirë aspektet 
teorike dhe praktike nga: 
 

• E Drejta Penale; 
• E Drejta Civile; 
• Drejtësia për të Mitur; 
• E Drejta Administrative, Kushtetuese dhe e Punës; 
• Lëmia Kundërvajtëse; 
• Etika dhe Sjellja Profesionale e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve;  
• E Drejta e BE-së “Acquis Communitaire”; 
• Konventa Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut;  
• Trajnimi i Profesionistëve në Gjyqësi dhe Prokurori; 

 
 Aktivitetet trajnuese të PVAL 

 
Gjatë vitit 2010, në kuadër të PVAL,  me sukses janë realizuar 99 aktivitete trajnuese. 
Nga ky numër i aktiviteteve, me financimin e IGJK-së, janë organizuar pesëdhjetë e 
nëntë (55) aktivitete trajnuese, ndërsa në bashkëpunim dhe në mbështetje financiare nga 
donatorët janë realizuar pesëdhjetë etri (44) trajnime. 
Trajnimet e realizuara në numër sipas fushave të së drejtës janë: 
 
•  38 sesione trajnimi në Lëmin Penale, përfshirë edhe Drejtësinë për të Mitur; 
•  32 sesione trajnimi në Lëmin Civile, Administrative e Kushtetuese; 
•  6 sesione trajnimi nga Lëmia Kundërvajtëse; 
•  4 sesione trajnimi për Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut; 
•  4 sesione trajnimi për Kodin e Etikës dhe Sjelljes Profesionale; 
•  7 sesione trajnimi për Drejtën e BE-së; 
•  3 sesione  trajnimi për Zhvillimin e Shkathtësive të Përfaqësimit në Gjykim (NITA); 
•  4 sesione trajnimi për Bashkëpunëtorë Profesional në Gjykata dhe Prokurori; 
•  1 sesion trajnimi për Ligjin për Barazi Gjinore; 

 
 

Grafikoni nr.2. Trajnimeve të organizuara nga IGJK dhe Donatorët 2010 
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Foto.nr.2. Instituti Gjyqësor i Kosovës 
 
 
Gjatë vitit 2010, IGJK ka zhvilluar bashkëpunim me një numër të konsiderueshëm të 
donatorëve ndërkombëtar, dhe në mbështetje të tyre ka organizuar gjithsej 44 trajnime 
(shih grafikoninfig. 3). 
 

 
 
Grafikoni nr.3. Trajnimet e realizuara nga donatorët 
 
 
 
Sesionet trajnuese ishin, një ditore (83), dy ditore (3), tre ditore (6), katër ditore (1) dhe 
pesë ditore (6). Këto forma pasqyrohen në grafikonin e paraqitur më poshtë (Grafikoni 
nr.4). 
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Grafikoni nr.4. Kohëzgjatja e trajnimeve 
 
 

 Pjesëmarrja në trajnime të PVAL 
 

Trajnimet e PVAL ende janë të karakterit fakultativ mirëpo edhe gjatë këtij viti 
interesimi dhe vijueshmëria ishin në nivel të lartë.Në vitin 2010 numri i përgjithshëm i 
vijuesve ishte 2053. 
 

 
 

Foto nr. 3. Pjesmarrësit gjatë trajnimeve në PVAL 
 
 
 
Në vijimështë paraqitur numri i pjesëmarrësve sipas kategorive (gjyqtarë, prokurorë dhe 
të tjerë): 
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Grafikoni nr.5.  Pjesëmarrja në trajnime 

 

Pjesëmarrja sipas përkatësisë etnike dhe gjinore është paraqitur në grafikonin në vijim: 

 
 

Grafikoni nr.6. Pjesëmarrja gjinore dhe  etnike  në trajnime 
 
 
 Pjesëmarrja dhe numri i trajnimeve në baza mujore dhe vjetore në kuadër 

të PVAL  
 
Në grafikonet e më poshtme, në formën krahasuese janë paraqitur trajnimet e realizuara 
dhe numri i pjesëmarrësve në kuadër të PVALpër vitin 2010,në baza mujore dhe në 
baza vjetore. 
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Grafikoni nr. 7.  Numri i trajnimeve të realizuara në baza mujore 

 

 
 

Grafikoni nr.8. Pjesëmarrja në trajnime në baza mujore 
 
 
 
 Trajnimet e PVAL sipas lëmive dhe temave 

 
 Lëmia Penale 

 
IGJK në bashkëpunim me partnerët e tij, gjatë vitit 2010ka realizuar 38trajnime nga 
lëmia penale. Në kuadër të këtyre trajnimeve janë trajtuar tema të cilat ishin planifikuar 
në programin vjetor e të cilët mbulonin çështjet që kanë të bëjnë me Kodin Penal, Kodin 
e Procedurës Penale, Kodin e Drejtësisë për të Mitur dhe Ligjin për Ekzekutimin e 
Sanksioneve Penale. 
 

• Kodi Penal i Kosovës (KPK): Qëllimi i temave të trajtuara nga ky aspekt 
kryesisht ishte i përqendruar në ngritjen e vazhdueshme profesionale të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve në mënyrë që të sigurohet një zbatimi drejtë dhe 
unik i dispozitave të Kodit Penal të Kosovës. 
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 Kodi i Procedurës Penale i Kosovës (KPPK): Në kuadër tëKPPK me një 
përkushtim të theksuarnga trajnuesit nga IGJK- së dhe trajnuesit 
ndërkombëtarëjanë trajtuar 30 tema. Përveç temave mjaft të diskutueshme nga 
praktika gjyqësore dheprokuroriale,janë organizuar edhe trajnime për tema më 
tëspecializuara si: marrëveshja për pranimin e fajësisë,korrupsioni publik, 
dukuria e trafikimit me njerëz dhe narkotik, pastrimi i parave, luftimi dhe 
parandalimi i krimit kibernetikë etj. Gjatë vitit 2010 janë realizuar edhe 
simulime të gjykimit të cilat kishin për qëllim ngritjen e shkathtësive praktike .  

 
 Kodi Penal për Mitur: Në kuadër të bashkëpunimit me UNICEF, janë 
organizuar 5 tryeza pune të karakterit regjional dhe një konferencë qendrore në 
Prishtinë, me temë “Kodi i Drejtësisë për të Mitur”.Në kuadër të këtyre 
trajnimeveu diskutua kryesisht rreth plotësimeve dhe ndryshimeve të Ligjit 
Penal për të Mitur i cili tashmë është shndërruar në Kod, pengesat dhe 
ndryshimet e paraqitura në punën praktike të gjyqtarëve, prokurorëve, zyrtarëve 
sprovues, organeve të kujdestarisë dhe Policisë së Kosovës. 

 
 Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale i Kosovës: Temat të cilat janë 
diskutuar gjatë trajnimeve lidhur me këtë ligj kryesisht janë përqendruar në 
ekzekutimin e dënimit me burg, rastet e vendosjes lidhur me kërkesën për 
shtyrjen e fillimit të ekzekutimit tëdënimit me burg, ekzekutimin e dënimit me 
burg për të mitur duke përfshirë qëllimet dhe efektet e ekzekutimit të vendimeve 
penale. 

 

 
 

Foto.nr. 4. Diskutim i pjesëmarrësve gjatë trajnimit 
 

 Trajnimet në Lëmin Civile,Administrative dhe Kushtetuese 
 
Në këto lëmi gjatë vitit 2010 janë realizuar 32 sesione trajnuese, me ç’rast janë përfshirë 
tema të ndryshme nga ligjet e shënuara si më poshtë: 

• Ligji i Procedurës Kontestimore i Kosovës; 
• Ligji i Procedurës Përmbarimore i Kosovës; 
• Ligji i Pronësisë dhe të Drejtave të tjera Sendore; 
• Ligji mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve; 
• Ligji për Familjen; 
• Ligji Kundër Dhunës në Familje; 
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• Ligji i Ndërmjetësimit, Ligji për Shoqërinë Tregtare; 
• Ligji për shpronësimin; 
• Ligji për Konfliktet Administrative si dhe  
• Procedura pranë Gjykatës Kushtetuese. 

 
E veçanta e programit trajnues në këtë viti nga lëmin civile ishte organizimi i disa 
kurseve trajnuese nga E Drejta e BE-së, në kohëzgjatje pesë ditore si dhe, realizimi i një 
konference ndërkombëtare, me temë “Legjislacioni Pronësoro-Juridik dhe Reforma e 
Tij” e organizuar nga Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Fakultetin 
Juridik të Universitetit të Prishtinës dhe bashkë-financim të GTZ - Projekti për Reformë 
Ligjore në Prishtinë.  
 

 
 

Foto nr. 5.  Xhiruar gjatë konferencës ndërkombëtare 
 

 Trajnimet nga lëmia e kundërvajtjeve 
 
Nga lëmia e Kundërvajtjeve janë realizuar 6 sesione trajnuese ku janë diskutuar tema 
nga Ligji për Rendin dhe Qetësinë Publike (LRQP) dhe Ligji për Sigurinë në 
Komunikacionin Rrugor (LSKRR). Gjatë këtyre trajnimeve me interesim të veçantë 
janë trajtuar dispozitat kundërvajtëse materiale dhe sanksionuese të LRQP dhe ato për të 
miturit si kryerës të veprave kundërvajtëse. Nga lëmia kundërvajtëse, janë realizuar 
edhe dy tryeza pune në kuadër të Ligjit mbi Kundërvajtjet, ku përfitues kanë qenë 
gjyqtarët e posa emëruar për kundërvajtje. 
 

 
 Trajnime të veçanta të PVAL 

 
 Ndërtimi i Shkathtësive të Përfaqësimi gjatë Gjykimit  

 
Në mbështetje të Departamentit të Drejtësisë së SHBA-ve – OPDAT, zyra në Prishtinë, 
në vitin 2010, janë realizuar 3 sesione trajnimi tre ditore ku përfitues ishin prokurorët 
dhe gjyqtarët e të gjitha niveleve nga regjionet e Prizrenit, Pejës, Prishtinës, Ferizajt dhe 
Gjilanit. Këto trajnime janë vazhdimësi e një programi të njohur me emrin NITA dhe 
realizohen nga trajnues vendor të çertifikuar nga Instituti Kombëtar i Avokimit gjatë 
gjykimit (“NITA”), nga SHBA. 
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Foto nr.6. Pjesëmarrësit duke u çertifikuar 
 

 
 Kodi i Etikës dhe Sjelljes Profesionale  

 
Në bashkëpunim me USAID/NCSC, gjatë këtij viti janë mbajtur 4 (katër) sesione 
trajnuese në nivel regjional për Kodin e Etikës dhe Sjelljes Profesionale të Gjyqtarëve 
dhe Prokurorëve. Temat e trajtuara me këtë rast përfshinin çështje të ndryshme nga etika 
dhe deontologjia e që për qëllim kishin ngritjen e nivelit të besimit të publikut në 
gjyqtarë dhe prokurorë e me këtë rast edhe në gjykata dhe prokurori. 
 

 E Drejta e BE-së, Acquis Communitaire 
 
IGJK, në bashkëpunim me Programin e Binjakëzimit (EU-LER) një program për 
Reformim të Sistemit të Arsimimit Ligjor në Kosovë i cili mbështetet nga fondet e BE-
së, kanë realizuar 7 sesione trajnuese lidhur me të Drejtën e BE-së. Temat që u 
shtjelluan kishintë bëjnë me aspekte civile dhe penale,me fokus në rendësin dhe 
ndikimin e të Drejtës së BE-së në të drejtën vendore. 
 

 
                                                          

Foto  nr. 7.  Trajnim nga e Drejta e BE-së 
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 Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të 
Njeriut (KEDNJ)    

 
Në vitin 2010,  IGJK ka organizuar gjithsej 4 sesione trajnuese me përmbajtje nga 
Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut. 
Temat e agjendës së këtyre trajnimeve ishin: E drejta për liri dhe siguri, E drejta për një 
proces të rregullt gjyqësor (nenit 5 dhe 6), Liria e tubimit dhe organizimit (neni 11 i 
KEDNJ) si dhe  E drejta për ankim efektiv (neni 13).  
 

 
 Aspektet krahasuese të trajnimeve të PVAL nëvitet 2009-2010 

 
Duke e krahasuar vitin 2009 me 2010, mund të vërehet se IGJK ka shënuar rritje të 
vazhdueshme të aktiviteteve trajnuese për gjyqtarë, prokurorë dhe profesionist tjerë 
gjyqësor. Kjo rritje është pasqyruar në grafikonin e mëposhtëm(Grafikoni nr.9): 

 
 

Grafikoninr.9. Aspektet krahasuese të trajnimeve të PVAL në vitet 2009-2010 
 
 
 

V.2. PROGRAMI FILLESTAR PËR ARSIMIM LIGJOR (PFAL)  
 

Programi Fillestar për Arsimim Ligjor (PFAL) është program trajnues i dedikuar për 
kandidatëtpër gjyqtarë dhe prokurorë të ardhshëm. Objektivë kryesore e këtij programi 
është përgatitja profesionale e gjyqtarëve dhe prokurorëve tëardhshëm para emërimit të 
tyre në këto pozita. Ky program trajnimizhvillohet për një periudhë 15 mujore e ndarë 
në tri faza.PFAL ka filluar të zbatohet në shtator të vitit 2008 me gjeneratën e parë, 
ndërsa gjenerata e dytë kafilluar trajnimin në shtator të vitit 2009 dhe ka diplomuar në 
dhjetor të vitit 2010. Gjenerata e tretëe PFAL ka filluar trajnimet në muajin shtator 
2010. 
 
Ligji mbi Themelimin e Institutit Gjyqësor të Kosovës, Nr. 02-L/25 i miratuar nga 
Kuvendi i Kosovës në nenin 2.1 (a) dhe (b) dhe 7, përcakton se IGJK-ja është 
institucioni kryesor përgjegjës për aftësimin bartësve potencial të funksionit në gjyqësi 
(kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë), dhe obligon IGJK-në që të bëj vlerësimin dhe 
organizimin e provimit përgatitor për gjyqtarë dhe prokurorë.  
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Bazuar në Ligjin për Themelimin e IGJK-së, Statutin, Kornizën e Aktiviteteve për 
Organizimin e Provimit Përgatitor/Hyrës, Programin Fillestar për Arsimim Ligjor si dhe 
praktikat e vendeve të rajonit e më gjerë, kandidatët për ushtrimin e funksionit të 
gjyqtarit apo prokurorit duhet të kalojnënëpër sistemin e trajnimeve të veçanta në 
Programin Fillestar për Arsimim Ligjor. 
 
Ky program trajnimi, sipas ligjit, organizohet dhe administrohet nga IGJK në 
bashkëpunim të ngushtë me KGJK dhe KPK dhe iu dedikohet kandidatëve potencial për 
gjyqtarë dhe prokurorëtë cilët e kanë kaluar Provimin Përgatitor/Hyrës.  
 

 Trajnimet e PFAL (gjenerata e dytë) 
 
Gjatë vitit 2010, kanë vazhduar trajnimet për kandidatët e gjeneratës së dytë në një pjesë 
të fazës së parë dhe fazën e dytë të Programit Fillestar për Arsimim Ligjor.  
 

Faza e parë 
 
Faza e parë e trajnimeve e cila ka filluar në vitin 2009, ka përfunduar në gjysmën e parë 
të marsit 2010 pas së cilës janë organizuar provimet përkatëse lidhur me këtë fazë. 
Trajnimet në fazën e parë kanë zgjatur 6 muaj dhe janë mbajtur në 12 module trajnuese, 
në tri ditë, me orar të plotë pune. Në këtë fazë kanë qenë të angazhuar 17 trajnues 
vendor dhe 5 ndërkombëtar. 
 
Para se të fillonte trajnimi në këtë fazë, për trajnuesit janë organizuar trajnime 
rifreskuese lidhur me objektivat e trajnimit, zbatimin e programit trajnues bazuar në 
modulet përkatëse, metodologjinë trajnuese si dhe është diskutuar për pritjet nga 
programi trajnues, nga trajnuesit e PFAL dhe vet kandidatët. 
 
Modulet trajnuese në të cilat kandidatët kanë ndjekur trajnimet në fazën e parë kanë 
qenë: 
 
 

Nr. i 
modulit 

 

Përshkrimi (emërtimi) i modulit trajnues 

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

 
Tabela nr. 1 
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Në këtë fazë të trajnimit, trajnimet i kanë ndjekur së bashku të gjithë kandidatët, 
pavarësisht profilit të tyre (gjyqtarë apo prokurorë). 
 
Gjatë kësaj faze janë mbajtur 240 sesione trajnimi apo 60 ditë të plota trajnimi.  
 

 Faza e dytë 
 
Faza e dytë e trajnimeve ka filluar në gjysmën e dytë të marsit dhe ka vazhduar deri në 
fund të qershorit 2010. Kjo fazë e trajnimit ka zgjatur 3 muaj apo 12 javë. 
 
Edhe parafillimit të kësaj faze, për trajnuesit janë organizuar trajnime rifreskuese lidhur 
me objektivat e trajnimit, zbatimin e programit trajnues bazuar në modulet përkatëse, 
metodologjinë trajnuese. 
 
Është karakteristike se në fazën e dytë është bërë profilizimi i kandidatëve (për gjyqtarë 
apo prokurorë). Në këtë fazë kandidatët për gjyqtarë kanë ndjekur trajnime në module të 
ndryshme nga kandidatët për prokurorë, me përjashtim të dy moduleve trajnuese të cilat 
për shkak të përmbajtjes së tyre janë ndjekur nga të dy grupet njëkohësisht. 
 
Për realizimin e trajnimeve të fazës së dytë janë hartuar 22 module trajnuese. Secili grup 
i kandidatëve (për gjyqtarë dhe për prokurorë) ka ndjekur trajnime në 12 module 
trajnuese duke llogaritur edhe modulet e përbashkëta. 
 
Modulet trajnuese për kandidatët për gjyqtarë në fazën e dytë kanë qenë: 
 

Nr. i modulit 
 

Përshkrimi (emërtimi) i modulit trajnues 

Moduli 13 E drejta Civile 
Moduli 14 Procedura Civile – pjesa e parë 
Moduli 15 Procedura Civile (kontestimore) – pjesa e dytë 
Moduli 16 Procedura civile – procedura jashtëkontestimore dhe 

përmbarimore 
*Moduli 17 *E Drejta e BE-së 
Moduli 18 E Drejta Civile – E Drejta e Detyrimeve 
Moduli 19 E Drejta Familjare 
Moduli 20 E Drejta Ekonomike 
Moduli 21 E Drejta Pronësore 
Moduli 22 E Drejta e Trashëgimisë 
Moduli 23 E Drejta e Punës 
*Moduli 24 *Menaxhimi i Rasteve dhe Rregullat e Komunikimit 

 
Tabela nr.2. 
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Foto nr.8. Modulet trajnuese 
 
Modulet trajnuese për kandidatët për prokurorë gjatë fazës së dytë janë si më poshtë: 
 

Nr. i modulit 
 

Përshkrimi (emërtimi) i modulit trajnues 

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

 
Tabela nr.3. 

 
Për realizimin e trajnimeve në këtë fazë për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë janë 
angazhuar 28 trajnues, 24 prej tyre vendor dhe 4 ndërkombëtarë. 
 
Gjatë kësaj faze janë mbajtur 144 sesione trajnuese ose 36 ditë trajnimi. 
 

 Faza e tretë e PFAL (gjenerata e dytë) 
 
Kandidatët e gjeneratës së dytë të PFAL, pas përfundimit të trajnimeve të fazës së parë 
dhe të dytë në IGJK, kanë filluar trajnimet praktike në fazën e tretë të PFAL gjatë së 
cilës paraprakishtkandidatëve u është përcaktuar gjykata dhe prokuroria ku do të 
kryejnë këtë pjesë të trajnimeve si dhe mentorët nën mbikëqyrjen e të cilëve do të 
realizojnë programin trajnues.  
 
Kandidatët janë shpërndarë në 4 gjykata dhe 2 prokurori të nivelit komunal.  
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 Organizimi, hartimi dhe zbatimi i provimeve në kuadër të PFAL (gjenerata 
e dytë) 

 
Me qëllim të vlerësimit tëaftësive të fituara nga kandidatët që ndjekin trajnimet e PFAL, 
IGJK ka organizuar provime në të gjitha modulet e të dy fazave për të gjithë kandidatët.  
 
Këto provime janë hartuar nga trajnuesit që ofrojnë trajnimet në modulet përkatëse në 
kuadër të PFAL, ndërsa janë administruar nga IGJK. 
 

 
 

Foto nr.9. Kandidatët e PFAL gjatë provimit në IGJK 
 

Pas organizimit të provimit në mes fazën e parë më 7, 9 dhe 11 dhjetor 2009,provimi 
përfundimtarë i fazës së parë (faza e parë gjashtëmujore) është mbajtur më 8, 10 dhe 12 
mars 2010, ndërsa provimi për fazën e dytë (faza e dytë tre mujore) është mbajtur më 
28, 30 qershor dhe 2 korrik 2010. 
 
Rregullat për organizimin dhe administrimin e këtij provimi kanë qenë të njëjta me 
rregullat e zbatuara në Provimin Përgatitor/Hyrës2. 
 
Gjatë hartimit, organizimit, mbajtjes, administrimit dhe vlerësimit të këtij provimi janë 
aplikuar standardet më të lartaqë aplikojnë institucionet ndërkombëtare të trajnimit në 
Evropë dhe më gjerë dhe të njëjtat janë organizuar nën monitorimin ndërkombëtarë të 
vëzhguesve të OSBE-së. 
 

 Aktivitet jashtë vendit -vizita studimore në Turqi (gjenerata e dytë e PFAL) 
 
Në kuadër të bashkëpunimit në mes të Institutit Gjyqësor të Kosovës dhe Akademisë 
Gjyqësore të Turqisë nga 17 deri me 31 tetor është organizuar një program trajnimi në 
Republikën e Turqisë.  
 
 

                                                 
2Shih Raportin për Hartimin dhe Vlerësimin e Provimit Përgatitor www.kjijudicial.org 

http://www.kjijudicial.org/
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Foto nr.10. Vizita e kandidatëve të PFAL në Turqi (takim me Ministrin e Drejtësisë) 
 
Programi trajnues është organizuar për kandidatët e gjeneratës së dytë të Programit 
Fillestar për Arsimim Ligjor të cilët ishin duke ndjekur trajnimet në fazën e tretë (faza e 
mentorimit). 
 
Përveç kandidatëve, në këtë trajnim morën pjesë 2 Koordinatorët e Mentorëve, 5 anëtarë 
të stafit të IGJK-së si dhe kryeprokurori i shtetit i cili i është bashkuar grupit tri ditët e 
fundit të programit.  
 
Në kuadër të këtij programi trajnues kandidatët kanë përcjellë ligjërata nga gjyqtarë, 
prokurorë dhe ekspert tjerë të drejtësisë si dhe kanë realizuar shumë vizita nëpër 
institucione të sistemit gjyqësor dhe prokurorial tëRepublikës sëTurqisë. Gjatë këtyre 
aktiviteteve janë shkëmbyer informacione dhe përvoja të ndryshme, me interes për 
kandidatët dhe për sistemin gjyqësor të Kosovës. 
 
Realizimi i këtij programi trajnues u mundësua me mbështetjen financiare të Akademisë 
Gjyqësore tëRepublikës sëTurqisë.  
 

 Ceremonia e diplomimit të PFAL (gjenerata e dytë) 
 
Pas një periudhe intensive të trajnimit prej 15 muajsh në Programin Fillestar për 
Arsimim Ligjor të Organizuar nga IGJK-ja, diplomoi gjenerata  e dytë e kandidatëve për 
gjyqtarë dhe prokurorë.  
 
Ceremonia e diplomimit të kandidatëve u mbajt me 03 dhjetor 2010, në Prishtinë. Në 
këtë ceremoni morën pjesë Presidenti në detyrë, zëvendës Ambasadori i SHBA-ve në 
Kosovë, Kryetari i Gjykatës Supreme, Kryeprokurori i Shtetit, Kryesuesi i Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës si dhe shumë përfaqësues të institucioneve vendore dhe 
ndërkombëtare të sistemit të drejtësisë në Kosovë, gjyqtarë dhe prokurorë.  
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Foto nr.11. Ceremonia e diplomimit te gjeneratës së II 
 
 
Programi për përgatitjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve të rinj nga të gjithë të pranishmit 
u cilësua si një program tejet i rëndësishëm dhe shumë i avancuar për arsimimin ligjor 
të kandidatëve potencial për funksionin e gjyqtarit apo prokurorit. 
 
Në fund të ceremonisë, kandidatëve ju shpërndanë diplomat si dëshmi e përfundimit me 
sukses të programit trajnues.  
 
Në këtë gjeneratë kanë ndjekur trajnimet 23 kandidatë, nga të cilët 16 janë emëruar 
gjyqtarë, kurse 7 prokurorë.  
 
 

 Emërimi i kandidatëve të PFAL (gjenerata e dytë) 
 
Kandidatët e gjeneratës së dytë (23 kandidatë) kanë diplomuar më 03 dhjetor 2010. Të 
gjithë këta kandidatë janë emëruar si gjyqtarë përkatësisht prokurorë dhe ushtrojnë këtë 
funksion në gjykata dhe prokurori të regjioneve të ndryshme të Kosovës.  
 
Prej 23 të emëruarve 5 janë femra, 18 janë meshkuj. Nga të gjithë kandidatët 16 janë 
emëruar gjyqtarë kurse 7 janë emëruar prokurorë. 
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Foto nr.12. Ceremonia e betimit të kandidatëve të PFAL II 
 
 PROVIMI PËRGATITOR/HYRËS (gjenerata e tretë e PFAL)3 

 
Ligji për Themelimin e Institutit Gjyqësor të Kosovës, në nenin 2.1 (a) dhe (b) dhe 7, e 
përcakton IGJK-në si institucion kryesor përgjegjës për aftësimin bartësve potencial të 
funksionit në gjyqësi (kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë) dhe e obligon atë që të 
bëj vlerësimin dhe organizimin e provimit përgatitor për gjyqtarë dhe prokurorë.  
 

 Struktura dhe hartimi i provimit 
 
Me qëllim të realizimit të përgjegjësive ligjore, Këshilli Programor i IGJK-sëka 
adaptuar dhe miratuar: 
 

• Rregullat e Provimit Përgatitor/Hyrës; 
• Strukturën e Provimit Përgatitor/Hyrës; 
 

 
 

Foto nr.13. Grupi punues për Hartimine Provimit Përgatitor/Hyrës 

                                                 
3 Lidhur me hartimin, mbajtjen dhe vlerësimin e Provimit Përgatitor/Hyrës është përgatitur dhe publikuar 

raport i veçantë, www.kjijudicial.org 

http://www.kjijudicial.org/
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Për vitin 2010, Këshilli Programor i IGJK-së ka aprovuar një strukturë e cila dallon nga 
ajo e viteve të mëparshme sepse si pjesë e provimit është shtuar edhe etika profesionale 
për gjyqtarë dhe prokurorë si pjesë integrale e Provimit Përgatitor.  

 
Nga data 31 maj deri më 5 qershor 2010, në mbështetje të UNDP-së,Komisioni për 
Hartimin dhe Vlerësimin e Provimit Përgatitor/Hyrës, hartoi Provimin Përgatitor/Hyrës 
për gjeneratën e tretë 2010/2011. Tryeza për hartimin e Provimit u monitoruar edhe nga 
zyrtarë të Sektorit për Monitorim të Sistemit Ligjor të OSBE-së. Përbërja e komisionit u 
miratua nga Këshilli Drejtues i IGJK-së në mbledhjen e mbajtur më 12 maj 20104.  
 

 Organizimi dhe vlerësimi i provimit përgatitor 
 
Provimi Përgatitor është organizuar në dy ditë. Pjesa me shkrim është mbajtur më 03 
korrik 2010në Qendrën e Kosovës për Siguri PublikeEdukim dhe Zhvillim (QKSPEZH) 
në Vushtrri.Këtij provimi i janë nënshtruar 82 kandidatë. Provimi ishte monitoruar nga 
përfaqësues ndërkombëtarë nga OSBE-ja, ndërsa siguria ishte bërënga personeli i 
QKSPEZh-së. 
 

 
 

Foto nr. 14. Provimi Përgatitor 2010 
 
Vlerësimi i provimit me shkrim është bërë nga i njëjti komisioni që ka hartuar provimin 
nën administrimin e IGJK-së më 05 dhe 06 korrik 2010, në ambientet e IGJK-së. 
Komisioni ka punuar i ndarë në grupe dhe ka vlerësuar provimet vetëm në bazë të 
numrit sekret pa pasur dijeni se cilin kandidatë janë duke vlerësuar. Konfidencialiteti 
gjatë vlerësimit të provimit është siguruar nga zyrtari për siguri të provimit dhe 
Këshilltarja Speciale e OSBE-së në IGJK. 
 
Rezultatet e provimit me shkrim janë publikuar më13 korrik 2010.Nga numri i 
përgjithshëm i kandidatëve që iu nënshtruan provimit me shkrim 68 prej tyre u 
përfshinë në grupin e 60 rezultateve më të larta (këtu janë përfshirë edhe rezultatet e 
njëjta). Këta kandidat u ftuan të marrin pjesë në provimin me gojë (Dita B) më 17 korrik 
2010. 
 

                                                 
4 Shih “Raportin mbi Organizimin, Hartimin dhe Vlerësimin e Provimit Përgatitor/Hyrës për kandidatët 
potencial për gjyqtarë dhe prokurorë 2010” www.kjijudicial.org 
 

http://www.kjijudicial.org/
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Provimi me gojëështë mbajtur në IGJK më 17 korrik dhe këtij provimi i janë nënshtruar 
68 kandidatë. Pas vlerësimit të provimit me gojë dhe nxjerrjes së rezultateve u 
përcaktuan 30 kandidatët me rezultate më të larta të cilin do të ndjekin trajnimet në 
PFAL.  
 
Ceremonia e fillimit të PFAL (gjenerata e tretë) 
 
Pas përfundimit të Provimit Përgatitor/Hyrës kandidatët të cilët përfunduan me sukses 
këtë provim, u ftuan në IGJK me qëllim të njoftimit për hapat e mëtejmë dhe procedurat 
që do ti paraprinin fillimit të trajnimeve në PFAL. Në këtë takim kandidatët nënshkruan 
marrëveshjen me IGJK-në për ndjekjen e trajnimeve sipas rregullave dhe kalendarit 
trajnues të paraparë.  
 
Fillimit të trajnimeve i ka paraprirë ceremonia e organizuar më 1 shtator 2010 në të 
cilën kanë marrë pjesë presidenti i vendit, përfaqësues të lartë të sistemit gjyqësor në 
Kosovë si dhe përfaqësues të lartë të pranisë ndërkombëtare në Kosovë. 
 

 
 

Fotonr.15. Ceremonia e fillimit të PFAL 
 
Trajnimet e PFAL (gjenerata e tretë) kanë filluar më 3 shtator 2010 dhe kanë vazhduar 
sipas kalendarit trajnues. Në këtë gjeneratë trajnimet janë duke i vijuar 32 kandidatë prej 
tyre 22 meshkuj, 10 femra, 31 janë shqiptarë dhe njëështë nga komuniteti boshnjak. 
 

 
 

Foto nr.16 . Kandidatë PFAL III 
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Provimet në PFAL (gjenerata e tretë) 
 
Edhe kandidatët e gjeneratës së tretë gjatë periudhës së trajnimeve iu nënshtrohen 
provimeve periodike dhe atë në fazën e parë të trajnimeve iu nënshtrohen dy provimeve, 
ndërsa në fazën e dytë një provimi. Provimet mbahen nga secili modul trajnues. 
Gjatëmuajit nëntor tëvitit 2010 është mbajtur vetëm provimi i mes fazës së parë.Këto 
provime hartohen dhe vlerësohen nga trajnuesit e IGJK-së, ndërsa administrohen nga 
IGJK-ja në prani të monitoruesve ndërkombëtarë të cilët e përcjellin të gjithë procesin e 
provimeve. 
 

 
 

Fotonr.17. Provimi i mes fazës PFAL III 
 
 
 Publikimet në PFAL 
 
Kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë në kuadër të Programit Fillestar për Arsimim 
Ligjor, në bashkëpunim me IGJK-në kanë punuar një kohë të gjatë në përgatitjen dhe 
publikimin e numrit të dytë revistës shkencore “Justicia” e cila përmban hulumtime 
shkencore nga fusha e drejtësisë. Kjo revistë është publikuar nga IGJK në ditën e 
diplomimit të kandidatëve. 
 
 
 
V.3. PROGRAMI I TRAJNIMIT PËR AVANCIM (PTA) 
 
Programi i Trajnimeve për Avancim të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve (PTA) përfshinë 
organizimin e kurseve të posaçme aftësimi për gjyqtarë dhe prokurorë që janë apo do 
të avancohen brenda sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës.  
 
PTA, bazën ligjore e ka në Ligjin mbi Themelimin e IGJK-së. Sipas këtij ligji, gjyqtarët 
dhe prokurorët e posa emëruar kanë të drejtë dhe janë të obliguar të marrin pjesë në 
kurset e veçanta për aftësim dhe avancim, pa shkëputje nga marrëdhënie e punës. 
 



26 

 
 

Fotonr.18.  Pjesëmarrësit gjatë trajnimi në PTA 
 
Programi i Trajnimit për Avancim, filloj zbatimin e tij në mars 2010 dhe me sukses 
realizoj 41 sesione trajnuese të dedikuar për nivelin suprem dhe tëqarkut. Me vet 
financim janë organizuar 22 sesione trajnuese, ndërsa 19 janë realizuar në bashkëpunim 
tëngushtë me partnerë ndërkombëtar, si; me USAID,Departamentin e Drejtësisë së 
SHBA-ve (OPAD dhe Instituti Kombëtar të Avokimit gjatë Gjykimit).  
Në kuadër të PTA trajnimet realizohen në formë të moduleve. Lloji dhe numri i 
moduleve të realizuara në vitin 2010 është prezantuar në vijim; 
 

•   Menaxhimi i Rasteve 
•   Krimi i Organizuar 
•   Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale 
•   Organizimi i sistemit gjyqësor dhe kompetencat e nivelit përkatës 
•   Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor 
•   E Drejta civile materiale dhe procedurale 
•   Etika e gjyqësorit dhe sjellja profesionale 
•  Organizimi i sistemit prokurorial dhe kompetencat e nivelit përkatës 
•   Ligji i Procedurës Administrative dhe Ligji për Konfliktin Administrativ 
•  E drejta e BE- së dhe Konventa Evropiane  për të Drejtat e Njeriut 
•  E drejta Kushtetues 

 
Tabela  nr. 4. 

 
Përfitues të këtij programi trajnues ishin gjyqtarët dhe prokurorët e posa emëruar të 
Gjykatës Supreme, Prokurorisë së Shtetit dhe Prokurorisë Speciale.  
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Grafikoni  nr.10 
 
V.4. TRAJNIMI I GJYQTARËVE POROTË 
 
Në kuadër të mandatit të tij IGJK ka përgjegjësi organizimin e trajnimeve për gjyqtarë 
porotë. Në këtë drejtim në vitin 2010është organizuar një sesion trajnues për gjyqtarët 
porotë të regjionit të Prishtinës.Gjatë këtij trajnimi janë trajtuar çështje të ndryshme që 
kanë të bëjnë me rolin e gjyqtarëve porotë në marrjen e vendimeve për të rritur dhe për 
të mitur si dhe është trajtuar Ligji mbi Familjen i Kosovës.  
 
V.5. TRAJNIMI I PROFESIONISTËVE TJERË NGA LËMI I GJYQËSISË 
 
Njëra nga përgjegjësitë e IGJK-sëështë organizimi i kurseve të veçanta trajnimi për 
profesionistët në fushën e gjyqësisë. Në këtë kuadër, gjatë vitit 2010 janë organizuar 
trajnime për bashkëpunëtorë profesional dhe referent përmbarues (zyrtarë përmbarues) 
që punojnë në gjykata dhe prokurori. Kështu në shkurt të vitit 2010 në bashkëpunim me 
USAID, GTZ dhe Programit Holandez për reformimin e përmbarimeve në Ballkan, 
është filluar me zbatimin e një programi trajnues të veçantë. Përfitues të këtij programi 
kanë qenë kryesisht zyrtarët përmbarues, administratorët dhe bashkëpunëtorët 
profesional të gjykatave.  
Në kuadër të këtij programi për vitin 2010 janë realizuar trajnime nëkëto module: 
 

• Çështjet administrative dhe ligjore; 
• Menaxhimi i ngarkesës me lëndë; 
• Të shkruarit e avancuar; 
•    Veprimet përmbarimore në sendet monetare;  
• Veprimet përmbarimore në sendet e luajtshme;  
• Veprimet përmbarimore në sendet e paluajtshme; 
• Mjetet juridike dhe dënimet; 
• Roli dhe përgjegjësia e gjykatësve, referentëve, palëve dhe palëve të treta; 
• Etika Profesionale me ç’rast përmbyllet ky program për këtë vit me 

çertifikimin          e gjithë zyrtarëve përmbarues që kanë qenë pjesëmarrës në 
këto trajnime. 

 
Tabela nr. 5. 

 
Gjithashtu, në vitin 2010 mbështetur nga USAID është organizuar 1 (një) sesion 
trajnimi dy ditor për bashkëpunëtorët profesional të gjykatave dhe prokurorive. Ndërsa 
me përkrahje nga Programi i Binjakëzimit, janë realizuar tri sesione trajnimi temë 
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“Aspektet Praktike të Punës së Prokurorit” ku përveç prokurorëve përfitues ishinedhe 
bashkëpunëtorët profesional nga pesë regjionet e Kosovës. 
 
 

VI. TRAJNIMI I TRAJNUESVE 
 
IGJK, në vazhdimësi i kushton kujdes aplikimit të metodave të avancuara të prezantimit 
gjatëtrajnimit. Në këtë drejtim edhe gjatë vitit 2010 janë organizuar trajnime për 
trajnuesit të cilët marrin pjesë në hartimin dhe realizimin e programeve trajnuese të 
IGJK-së. Këto trajnime kryesisht janë organizuar në mbështetje nga partnerë të IGJK. 
 
Në këtë kuadër, në bashkëpunim me USAID/NCSC  janë realizuar dy sesione trajnuese. 
Qëllimi i organizimit të këtyre trajnimeve ishte ngritja e  kapaciteteve të trajnuesve në 
përdorimin e  metodave më të avancuara të mësimdhënies bashkëkohore.Ndërkaq, në 
mbështetje nga Departamentit të Drejtësisë së SHBA-ve (OPDATdhe Institutit 
Kombëtarë për Shkathtësi Avokatie - NITA) nga SHBA, janë realizuar tri trajnime për 
trajnues, dy treditoredhe një katër ditore. Gjatë këtyre trajnimeve trajnues vendor janë 
përgatitur që të zbatojnë programit e veçantë me temëNdërtimin e Shkathtësive të 
Përfaqësimit gjatë Gjykimit. 
 
Poashtu, në bashkëpunim me Programin e Binjakëzimit, i cili mbështet Reformimin e 
Sistemit për Arsimim Ligjor në Kosovë, gjatë vitit 2010 janë realizuar dy sesione 
trajnimi për trajnuesit e ardhshëm nga E Drejta e BE-së. Këto sesione do të vazhdojnë 
edhe në vitin 2011 dhe qëllimi i tyre është përgatitja e një grupi të trajnuesve vendor për 
të realizuar trajnimet nga E drejta e BE-së.  
 
Përfitues të trajnimeve për trajnues janë, gjyqtarët, prokurorët, avokatët, profesorët dhe 
profesionistët tjerë të cilët zbatojnë programet për arsimim ligjor të IGJK-së. 
 
 

 
 

Fotonr. 19. Demonstrim i punës praktike nga pjesëmarrësit 
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VII. PUBLIKIMET  
 
Në vitin 2010, IGJK ka zhvilluar disa publikime të cilat do t’i prezantojmë më poshtë:  
 

 Doracak Udhëzues - Ekspertet ndërkombëtare të Programit të Binjakëzimit (EU 
LER), kanë ofruar mbështetje me ekspertizë ligjore në kuadër të së Drejtës së 
BE-së, për gjyqtarë dhe prokurorë dhe njëkohësisht kanë përgatitur disa Doracak 
Udhëzues për gjyqtarë, prokurorë dhe profesionist tjerë.  

 
 Broshurat – Për vitin 2010 ështëpublikuar një format të ri të broshurës në të 

cilën janë prezantuar të dhënat për aktivitetet e Institutit. 
 

 Buletini – Gjatë kësaj periudhe është vazhduar me publikimin e buletinit mujor 
në të cilin prezantohen aktivitetet e realizuara gjatë tërë vitit, duke përfshirë të 
gjitha ngjarjet në IGJK.  

 Promovim libri – gjatë vitit 2010është bërë promovimi i një libri me përmbajtje 
nga E Drejta e Procedurës Penale me temën Prokurori Publik në Procedurën 
Penale (aspekti teorik dhe praktik). Ky libër është hartuar nga një trajnues i 
IGJK-së i cili është prokuror. 

 Modulet trajnuese – janë përmbledhje e kurseve trajnuese të përgatitura nga 
trajnuesit e PFAL për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë. 

 Programi vjetor i punës – Instituti ka publikuar edhe programin vjetor të vitit 
2010, në të cilin pasqyron në mënyrë të përmbledhur aktivitet si dhe mënyrën e 
realizimit të programeve të veçanta trajnuese për vitin 2010. 

 Raporti vjetor  – Ky raport vjetor pasqyron të gjitha aktivitete dhe të arriturat 
që ka pasur Instituti gjatë një viti.  

 Web Faqja – Edhe në vitin 2010 IGJK ka vazhduar publikimin e 
informacioneve dhe materialeve të ndryshme në web faqen e vet.  
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Foto nr.20.Publikimet e IGJK-së gjatë vitit 2010 

 

VIII. PROJEKTET E DONATORËVE NDËRKOMBËTARE  
          NË MBËSHTETJE TË IGJK-së  
 

 Aktivitetet e IGJK-së me US-DOJ/OPDAT 
 
IGJK dhe Departamenti i Drejtësisë së SHBA-ve, Programi OPDAT, zyra në Prishtinë, 
gjatë vitit 2010 kanë organizuar këto lloje të trajnimeve:  
 Trajnime të Trajnuesve nga lëmi i Zhvillimit të Shkathtësive të Përfaqësimit 

gjatë Gjykimit; 
 Trajnim Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, Trafikimit të Drogave dhe 

Korrupsionit Publik; 
 Hetimi dhe Ndjekja e Krimeve të Ndërlikuara në Kosovë; 
 Teknikat e Analizës Financiare; 
 Teknikat e Hetimit Financiar; 
 Hetimi i Vëzhgimit dhe Trajtimi i Informatorëve; 
 Keqtrajtimi dhe Pornografia me Fëmijë; 
 Katër sesione regjionale trajnimi me temë Ndërtimi i Shkathtësive të 

Përfaqësimit gjatë Gjykimit; 
 Marrëveshja për pranimin e fajësisë. 

 
 Aktivitetet e IGJK-së me UNDP 

 
Programi i UNDP-së i cili mbështet IGJK-së ka ndihmuar në: 
 Organizimin e tryezës së punës për stafin e IGJK-së, me temë Zhvillimi Strategjik 

i Programeve Trajnuese të IGJK-së, për periudhën 2010-2015; 
 Organizimin e tryezës për Hartimin dhe Vlerësimin e Provimit Përgatitor/Hyrës 

për gjeneratën e tretë  të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë 2010/2011; 
 Mbështetjen me ekspertizë të PFAL (disa module); 
 Mbështetje financiare për programin Fillestar për Arsimim Ligjor (publikimi i 

materialeve të ndryshme, pagesa e një pjese të honorarit për kandidatët për 
gjyqtarë dhe prokurorë); 

 Mbështetje rreth përkthimeve në të gjitha aktivitetet programore; 
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 Mbështetje për organizimin e ceremonisë së diplomimit të kandidatëve të ILEP 
(gjenerata e dytë). 

Në fushën e publikimeve UNDP ka mbështetur publikimin e përmbledhjes së ligjeve në 
lëmin penale, revistës Justicia, Planit Strategjik dhe materialeve tjera. 
 

 Aktivitetet e IGJK-së të organizuara me OSCE 
 
OSCE-ja është i vetmi institucion i cili ka këshilltarin e tij me orar të plotë në IGJK. 
Udhëheqësi i Sistemit Monitorues Ligjor në OSCE (LSMS) gjithashtu është anëtar i 
Këshillit Drejtues të IGJK-së. Në vitin 2010, OSCE-ja ka dhënë një kontribut të 
rëndësishëm për ngritjen e kapaciteteve të IGJK-së si institucion udhëheqës në Kosovë. 
OSCE-ja është i vetmi institucion i cili ka monitoruar të gjitha provimet e mbajtura për 
Programin Fillestar për Arsimim Ligjor PFAL. Këtu përfshihen provimet e mes fazës 
dhe provimet finale të fazës së PFAL-së si dhe Provimin Përgatitor/Hyrës. OSCE-ja 
gjithashtu ka monitoruar dhe asistuar në hartimin e Provimit Përgatitor/Hyrës si dhe ka 
monitoruar dhe verifikuar klasifikimin e të gjitha Provimeve Përgatitore/Hyrëse. 
Këshilltari Special dhe Udhëheqësi i SLSMS-OSCE këshillon Drejtorin e IGJK-së në 
çështjet që ndërlidhen me strategjinë ligjore dhe propozimet për donator.  OSCE ka 
qenë e dobishme gjithashtu edhe në tejkalimin e pengesave gjatë procesit të emërimit 
duke ofruar këshilla të rëndësishme për ballafaqimin me pengesat ligjore që kanë dalë si 
pasojë e nxjerrjes së Ligjit të ri për Gjykatat, Ligjin e ri të Këshillit Gjyqësor dhe Ligjit 
për Këshillin Prokurorial – të gjitha këto ligje janë miratuar në vitin 2010. IGJK-ja 
gjithashtu ka realizuar gjashtë trajnime për stafin e IGJK-së dhe për trajnuesit e IGJK-së 
në tema të ndryshme, duke përfshirë këtu hartimin e raporteve dhe zhvillimin e 
shkathtësive trajnuese. Këshilltari Special gjithashtu ka realizuar publikime 
gjithëpërfshirëse dizajnimin e strategjisë dhe ka ndihmuar në zhvillimin e moduleve të 
reja të IGJK-së bazuar në çështjet e identifikuara në raportet e OSCE’s LSMS. 
 

 Aktivitetet e IGJK-së me USAID/NCSC 
 
Nga partneriteti IGJK me USAID/NCSC, gjatë kësaj periudhe në kuadër të programeve 
të IGJK-së janë realizuar aktivitetet si më poshtë:  
 Trajnime bazike dhe të avancuara për Kodin e Etikës dhe Sjelljes Profesionale 

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

në gjykata; 
 Mbështetja e PFAL me modulin Shkrimi Arsyetimi dhe Hulumtimi Ligjor, E 

Drejta Kushtetuese dhe Administrative si dhe Menaxhimi i Rasteve, 
Ndërmjetësimi dhe Rregullat e Komunikimit; 

 Trajnim për stafin e IGJK-së. 
 
 Aktivitetet e IGJK-së me USAID/SEAD 

 
Në bashkëpunim me USAID/SEADjanë organizuar këto trajnime: 
•    Ligji për Ndërmjetësimin; 
• Ligji për Arbitrazhin; 
• Kontrata e Ndërtimit; 
• Rastet e Përmbarueshme sipas Ligjit për Procedurën Përmbaruese; 
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 Aktivitetet e IGJK-së me USAID/Deloitte Consulting 
 
Në kuadër të bashkëpunimit me USAID/Deloitte Consulting, janë organizuar disa 
seminare nga fusha civile si më poshtë: 
 Ligji për Shoqëritë Tregtare;  
 Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat tjera të Përafërta; 
 Hipoteka dhe Pengu sipas LPDTS; 
 Ligji për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme; 
 Llojet e Kontratave sipas Projektligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve.  

 
 Aktivitetet e IGJK-së me Programin e Binjakëzimit (EU LER) 

 
Bashkëpunimi i IGJK-së me Programin e Binjakëzimit realizohet në bazë të projektit 
Reforma e Sistemit për Arsimim Ligjor i cili praktikisht filloj zbatimin në shtator të vitit 
2009. Ky program, ka 12 aktivitete të përcaktuara vetëm për IGJK dhe financohet nga 
fonde të BE-së të cilat menaxhohen nga Zyra e Komisionit Evropian në Prishtinë.Me 
mbështetje nga ky program, gjatë vitit 2010 janë zbatuar një sërë aktivitetesh të cilat 
mbështesin IGJK-në si:  
 Trajnimi i gjyqtarëve, prokurorëve dhe profesionistëve tjerë nga lëmi i gjyqësisë 

lidhur me tema të ndryshme nga E Drejta e BE-së (kryesisht penale dhe civile), 
 Trajnim i trajnuesve nga E Drejta e BE-së, 
 Hartimi i doracakëve të ndryshëm nga lëmia penale, civile dhe E Drejta e BE-së,  
 Realizimi i programeve praktike jashtë vendit për gjyqtarë dhe prokurorë,  
 Realizimi i vizitave studimore jashtë vendit për organet drejtuese dhe stafin e 

IGJK-së. 
 

 Aktivitetet e IGJK-së me CLARD/MPDL 
 
IGJK, në bashkëpunim më Qendrën për Ndihmë Juridike dhe Zhvillim Regjional 
(CLARD) dhe mbështetje financiare nga Oda e Avokatëve në Madrid dhe Agjencia 
Spanjolle për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Zhvillim (MPDL), ka mbajtur një tryezë 
të rrumbullakët me temë “Promovimi i Mbrojtjes së të Drejtave të Punës dhe Sociale në 
Kosovë”.  
 

 Aktivitetet e IGJK-së me Asamblenë e Gjyqtarëve të EULEX-it  
 
IGJK në bashkëpunim me Asamblenë e Gjyqtarëve të EULEX-it, ka organizuar një 
tryezë pune  nga e drejta civile me temë “Rastet e Pezulluara/Pazgjidhura”.Në këtë 
tryezë u diskutuan çështjet lidhur me zgjidhjet e propozuara për rastet e pezulluara dhe 
prezantimin e vendimeve të fundit të panelit Këshillëdhënës për të Drejtat e Njeriut të 
UNMIK-ut, mbi rastet e pezulluara.  
 

 Aktivitetet e IGJK-së me GTZ-në 
 
IGJK në bashkëpunim me Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës dhe me 
bashkë-financim të GTZ - Projekti për Reformë Ligjore, në qershor 2010 në 
Prishtinë,kanë organizuar një Konferencë Ndërkombëtare në lëmin civile me temë 
“Legjislacioni Pronësoro-Juridik dhe Reforma e Tij”. Në këtë konferencë morën pjesë 
ekspertë të shquar ndërkombëtar nga lëmia e shkencave civile dhe praktika gjyqësore e 
Kroacisë, Maqedonisë, Shqipërisë, SHBA-së dhe Kosovës.  
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 Aktivitetet e IGJK- së me UNICEF 
 
Në vitin 2010, në kuadër të bashkëpunimit me UNICEF, janë organizuar gjashtë tryeza 
pune me temë “Kodi i Drejtësisë për të Mitur”, në nivel regjional ( Prishtinë, Prizren, 
Pejë, Gjilan, Mitrovicë).  
 
 

 Aktivitetet e IGJK-së me UNIFEM 
 
Në vitin 2010, IGJK në bashkëpunim me UNIFEM, është realizuar një trajnim për 
trajnues tre ditor me temën “Barazia Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut”. Qëllimi i këtij 
trajnimi ishte zgjerimi i njohurive mbi mekanizmat ndërkombëtar dhe vendor për të 
drejta njerëzore me fokus në të drejtat e grave dhe barazinë gjinore. 
 
 

 Aktivitetet e IGJK-së me TAIEX – ERA 
 

Në dhjetor të 2010 IGJK në bashkëpunim me TAIEX dhe Akademinë ERA ka 
organizuar një tryeze pune me temë Lufta Kundër Krimit Kibernetikë. 
 
 

 
 

Grafikoni nr. 11 
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 Vizitat  Studimore  
 
Akademia  Gjyqësore e Republikës së Turqisë  
 
Me ftesë të Akademisë Gjyqësore të Republikës së Turqisë, në muajin shkurt 2010 një 
delegacion i IGJK-së i udhëhequr nga Drejtori, realizoi një vizitë pune në Akademinë 
Gjyqësore dhe në institucione tjera të sistemit gjyqësor në Republikën e Turqisë. 
Qëllimi i kësaj vizite ishte shkëmbimi i përvojave në fushën e arsimimit ligjor të 
gjyqtarëve, prokurorëve dhe kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë.  
 
Kjo vizitë rezultojë me pritjen e delegacionit të Akademisë Gjyqësore të Turqisë në 
muajin maj 2010, nga IGJK dhe Institucione të ndryshme të sistemit gjyqësor e 
prokurorial në Kosovë. Me këtë rast, nga përfaqësuesit e Akademisë Gjyqësore të 
Turqisë dhe IGJK-së u nënshkrua një memorandumi i bashkëpunimit.   
 
Akademia Gjyqësore e Hungarisë dhe  Shkolla Kombëtare e  Magjistraturës në Paris  
 
IGJK, në bashkëpunim me Programin e Binjakëzimit (EU LER), i cili mbështet 
Reformimin e Sistemit për Arsimim Ligjor në Kosovë, ka organizuar një vizitë 
studimore pesë ditore në Hungari (Budapest) dhe Francë (Paris). Delegacioni ishte i 
përbërë nga: Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës Kryeprokurori i Kosovës, 
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor, Profesorë, Gjyqtarë, Drejtori dhe personeli tjetër i IGJK-
së.  
 

 
 

Foto nr. 21.  Vizita studimore në Gjykatën Supreme në Paris 
 

Qëllimi i këtij programi ishte njohja me përvojat e sistemeve gjyqësor të këtyre 
shteteve, anëtare të UE-së, përkatësisht njohja me organizimin dhe funksionimin e 
programeve trajnuese të akademisë gjyqësore dhe shkollës së magjistraturës. Gjithashtu 
qëllim tjetër ishte edhe të kuptuarit e rolit që ka një gjyqtarë apo prokurorë në aplikimin 
e të Drejtës të BE-së në nivelin kombëtar.  
 
Vizitë në Akademinë Gjyqësore të Kroacisë 
 
Më 23 dhe 24 shtator 2010 një delegacion i IGJK-së i udhëhequr nga Drejtori realizoi 
një vizitë zyrtare në Akademinë Gjyqësore të Republikës së Kroacisë në funksion të 
marrjes dhe këmbimit të përvojave në lëmin e arsimimit ligjor. Në këtë vizitë u morën 
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përvoja të çmueshme në fushën e trajnimeve për gjyqtarë dhe prokurorë: mënyrën e 
hartimit të programeve edukative për trajnimin e vazhdueshëm ligjor, organizimin dhe 
mbajtjen e trajnimeve, përgatitjen e materialeve, metodologjinë që përdoret në trajnime, 
mënyrën e pjesëmarrjes në trajnime, formën që përdoret për vlerësimin e trajnimeve dhe 
trajnuesve.  

 
 
Konferenca Shumëpalëshe për Formimin, Provimin dhe Trajnimin  
e Vazhduar të Gjyqtarëve, Tiranë 
 
Më 8 dhjetor 2010, në Tiranë është organizuar një Konferencë Shumëpalëshe me temë 
“Formimi Provimi dhe Trajnimi i Vazhduar të Gjyqtarëve”. Konferenca u organizua dhe 
u mbështet nga Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit E.V. 
(IRZ) në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë. 
Pjesëmarrës në këtë konferencë ishin përfaqësues nga Shkolla e Magjistraturës e 
Republikës së Shqipërisë, Akademia Gjyqësore e Kroacisë, Instituti Gjyqësor i 
Kosovës, Akademia për Gjyqtarë dhe Prokurorë të Maqedonisë, të Akademisë 
Gjyqësore të Malit të Zi si dhe përfaqësues të institucioneve tjera të cilat kanë 
bashkëpunim të ngushtë me projektet që implementon IRZ.  
 
Çështjet që u trajtuan gjatëkësaj konference kishin të bënin me situatën aktuale të 
qendrave trajnuese duke përfshirë legjislacionin, reformat në sistem gjyqësor, programet 
që ato zhvillojnë, metodologjia dhe teknikat e organizimit të provimeve dhe trajnimeve 
për gjyqtarë dhe prokurorë. Kjo gjë u arrit nëpërmjet raportimeve nga përfaqësuesit e 
qendrave të trajnimit që ishin prezent. Me këtë rast prezantimin për IGJK-në e bëri z. 
Lavdim Krasniqi i cili kryesisht u fokusua nëThemelimin, Organizimin dhe funksionet e 
IGJK-së, rrugën për tu bërë gjyqtarë apo prokurorë në Kosovë (Provimi Përgatitor dhe 
PFAL), programet trajnuese të IGJK-së, legjislacionin pozitiv për sistemin gjyqësor, 
reformat dhe sfidat, bashkëpunimin ndërkombëtarë dhe mbështetjen ngadonatorët. 
 
 
 
IX. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS DHE FINANCAVE 
 
 
Administrata dhe Financat 
 
Pavarësisht kërkesës së Institutit Gjyqësor të Kosovës për rritje të stafit me pozita të 
nevojshme, struktura organizative dhe numri i stafit mbeti e njëjtë edhe në vitin 2010. 
Në strukturën organizative të Institutit Gjyqësor të Kosovës përfshihen 21 punonjës, ku 
në mesin e tyre një anëtar i komunitetit serb. Sipas ligjeve në fuqi stafi i IGJK-së ka 
statusin e shërbyesve civil. Në kuadër tëstrukturës së brendshme tëIGJK-së vepron: 
Drejtoria, Departamenti i Programit i udhëhequr nga Koordinatori i Programit dhe 
Departamenti për Administratë dhe Financa i udhëhequr nga Drejtori Administrativ 
Financiar. 
 
Gjatë vitit 2010, objektiv kryesor i administratës së IGJK-së ishte sigurimi i shërbimeve 
administrative në mbështetje të programeve trajnuese dhe zbatimi i politikave 
zhvillimore në fushën e administratës. 
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Prokurimi 
 
Aktivitet e prokurimit në IGJK zhvillohen nga Zyrtari i Prokurimit nën administrimin 
dhe mbikëqyrjen e Drejtorit Administrativ Financiar. Gjatë vitit 2010 janë zhvilluar 
procedura të prokurimit kryesisht me vlerë të mesme dhe vlerë të vogël e në disa raste 
edhe ato me vlerë minimale sipas  Ligjit mbi Prokurimin Publik. 
Në trajnimet e prokurimit të organizuara nga IKAP ishte pjesë edhe zyrtari i prokurimit 
nga IGJK. 
 
Financat 
 
Gjatë  vitit 2010 shpenzimet e  IGJK-së u mbuluan  kryesisht nga Buxheti i Konsoliduar 
i Kosovës si burim kryesor financiar si dhe nga mbështetja e grandeve të 
donatoreve.IGJK nuk ka llogari tjetër bankare përveç Llogarisë së Thesarit. 
 
Nëfund të viti 2010 IGJKpranoi qasje direkte nga Thesari lidhur me menaxhimin e 
shpenzimeve. Pas përcaktimit të zyrtarëve financiar dhe pas trajnimit përkatës tëtyre nga 
Thesari, që nga 01 nëntori 2010 procesimi i shpenzimeve të krijuara nga të gjitha 
aktivitetet e IGJK-së bëhet nga vet IGJK-ja, pavarësisht numrit të vogël të stafit dhe 
mos aprovimit të pozitave të kërkuara si të domosdoshme.  
 
Shpenzimet e IGJK-së përfshihen në katër kategori kryesore ekonomike: Pagat dhe 
Mëditjet, Mallra dhe Shërbime, Shpenzimet Komunale dhe Shpenzimet Kapitale. 
 
Tabela në vijim parqet buxhetin e  Institutit Gjyqësor të Kosovës për vitin 2010, duke 
përfshi katër kategoritë kryesore ekonomike. 
 
 
Raporti i Buxheti për vitin 2010 

Pershkrimi Buxheti Fillestar Buxheti Perfundimtar

Pagat dhe Meditje 118,623.00               118,623.00                 

Mallra dhe Sherbime 507,068.00               377,068.00                 

Shpenzimet Komunale 16,400.00                 16,400.00                   

Shpenzimet Kapitale 65,000.00                   
Totali I Buxhetit 2010 642,091.00               577,091.00                 

 
 

Tabela nr. 6. 
 
Në tabelën e mëposhtme në mënyrë tabelore prezantohet ekzekutimi i buxhetit sipas 
katër kategorive ekonomike të përmendura më lartë. 
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 Ekzekutimi i Buxhetit për vitin 2010 

Pershkrimi Alokimet Shpenzimet Bilanci Perqindja

Pagat dhe Meditjet 118,623.00  108,384.61  10,238.39  91.37              

Mallrat dhe Sherbimet 377,068.00  351,550.08  25,517.92  93.23              

Shpenzimet Komunale 16,400.00    9,816.91      6,583.09    59.86              

Shpenzimet Kapitale 65,000.00    56,746.70    8,253.30    87.30              
Taotali 577,091.00      526,498.30      50,592.70      91.23               

 
Tablela nr. 7 

 
Duke ju referuar grafikonit nr.12 (ekzekutimi i buxhetit), shtyllat me ngjyra të 
grafikikonit në vijim prezantojnë  mjetet e alokuara, të shpenzuara dhe bilanci për 
secilën kategori të mjeteve. 
 
 

 
Grafikoni nr.12. ekzekutimi i buxheti 

 
 

 
Grafikoni nr.13. Alokimi i mjeteve 
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Sipas grafikonit nr.13 Mallrat dhe Shërbimet përfshijnë shumën më të madhe të mjeteve 
të alokuara në krahasim me dy kategoritë tjera. 
 
 

 
 

Grafikoni nr.14. Shpenzimi i mjeteve 
 
 
Shpenzimet e paraqitura në grafikonin nr. 14 paraqesin kategoritë ekonomike dhe mjetet 
e shpenzuara në kuadër të këtyre kategorive. Edhe në grafikonin e shpenzimeve shihet 
se mallrat dhe shërbimet përfshihen me shpenzim më të lartë të mjeteve.   
 
Pasi që IGJK është institucion që kryen shërbime të arsimimit ligjor, edhe shpenzimet e 
krijuaranga aktivitetet e tij janë kryesisht shpenzime për shërbime të trajnimit. 
 
 
Në tabelën në vazhdim në mënyrë të veçantë prezantohen shpenzimet e bëra gjatë vitit 
2010. 
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 Shpenzimet për kategori dhe nën kategori ekonomike. 
 

 
 

Tabela nr.8. 

Shpenzimet janar-dhjetor 2010

Numri i Llogarisë       Emri I Llogarisë      Shpenzimet                           Alokimi                     Bilanci
Komunali

11140 Komunali -                        16,400.00          16,400.00          
13230 Mbeturinat 1,125.20               -                     (1,125.20)           
13210 Rryma 3,649.24               -                     (3,649.24)           
13250 Shpenzimet e telefonit 4,474.40               -                     (4,474.40)           
13220 Uji 568.07                  -                     (568.07)              

Shuma 9,816.91               16,400.00          6,583.09            

Shpenzimet Kapitale
31000 Kapitalet 65,000.00          65,000.00          
31700 Automjetet 29,400.00             (29,400.00)         
31690 Paisjet e Perkthimit 27,346.70             (27,346.70)         

Shuma 56,746.70             65,000.00          8,253.30            

Mallrat dhe Sherbimet
13000 Mallra dhe shërbime -                        377,068.00        377,068.00        
13140 Shpenzimet e udhëtimit 27,888.62             -                     (27,888.62)         
13300 Shërbimet e telekomunikimit 6,468.30               -                     (6,468.30)           
13400 Shpenzimet për shërbimet/trajnimit 141,491.90           -                     (141,491.90)       
13500 Mobilie dhe pajisje më pak se 100 euro 5,450.00               -                     (5,450.00)           
13600 Blerje tjera të mallrave dhe shërbimeve 22,356.06             -                     (22,356.06)         
13700 Derivate dhe lëndë djegëse 11,736.71             -                     (11,736.71)         
13950 Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimit 14,012.75             -                     (14,012.75)         
14000 Mirëmbajtja 10,417.90             -                     (10,417.90)         
14110 Qiraja 70,599.96             -                     (70,599.96)         
14200 Shpenzimet e marketingut 36,137.27             -                     (36,137.27)         
14300 Shpenzimet e përfaqësimit 4,990.61               -                     (4,990.61)           

Shuma 351,550.08           377,068.00        25,517.92          
Pagat

11000 Pagat -                        118,623.00        118,623.00        
11110 Pagat neto përmes listës 88,486.42             -                     (88,486.42)         
11120 Tatimi i ndalur në të ardhura 3,743.98               -                     (3,743.98)           
11130 Kontributi i punëtorit 4,327.61               -                     (4,327.61)           
11140 Kontributi i punëdhënësit 4,327.61               -                     (4,327.61)           
11300 Mëditje për Anëtaret e KD 5,464.00               -                     (5,464.00)           
11500 Tatimi në të ardhura 1,534.99               -                     (1,534.99)           
11600 Kontributi i Punëtorit 250.00                  -                     (250.00)              
11700 Kontributi i Punëdhënësit 250.00                  -                     (250.00)              

Shuma 108,384.61           118,623.00        10,238.39          
Totali 526,498.30           577,091.00        50,592.70          

Detalet e shpenzimeve për secilen kategori
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Grafikoni nr.15Shpenzimet sipas përqindjes së realizuar 
 
Në grafikonin 15 pasqyrohen shpenzimet sipas përqindjes së realizuar. Me këtë rast 
mund të vërehet se shërbimet e trajnimit përfshihen me njëpërqindje më të lartë, për 
arsye të aktiviteteve të shumta të realizuar në vitin 2010, ndërsa shpenzimet tjera 
renditen varësisht nga realizimi i tyre. 
Të gjitha pagesat e bëra nga mjetet e ndara nga Buxheti i Republikës se Kosovës për 
IGJK, janë  regjistruar në Sistemin Informativ Financiar (free balance) si dhe në bazën e 
të dhënave financiare të IGJK-së.  
 
Mbështetja Financiare nga Donatorët 
 
Edhe gjatë vitit 2010 IGJK përfitoj mbështetje të madhe financiare e teknike nga 
donatorë e partnerë të ndryshëm ndërkombëtarë si:USAID, UNDP, OSBE, US DoJ, EU 
(Twining), UNICEF, GTZ, UNIFEM,  etj. 
 
Në kuadër të këtyre projekteve kryesisht përfshihet mbështetja në shërbime të trajnimit. 
Mjetet financiare të shpenzuara për shpenzimet e trajnimit janë menaxhuar kryesisht 
nga vet donatorët, çka do të thotë se ato nuk kanë rrjedhë përmes llogarisë së Thesarit 
me përjashtim të mjeteve nga projekti me UNCEF. 
 
Më poshtë në mënyrë tabelare pasqyrohet realizimi i projektit me UNICEF, UNDP dhe 
Projektin e Binjakëzimit (EU LER). 
 
 

 
 

Tabela nr.9. 

1.86%
10.78%

5.30%
1.23%

26.87%
1.04%

4.25%
2.23%
2.66%

1.98%
13.41%

6.86%
0.95%

19.16%
1.42%

Komunali
Kapitalet

Shpenzimet e udhëtimit
Shërbimet e telekomunikimit

Shpenzimet e shërbimit/trajnimit
Mobilie dhe pajisje më pak se 100 euro
Blerje tjera të mallrave dhe shërbimeve

Derivate dhe lende djegëse
Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimit

Mirëmbajtja
Qiraja

Shpenzimet e marketingut
Shpenzimet e përfaqësimit

Pagat e stafit  të IGJK-së
Pagat e Këshillit Drejtues

Shpenzimet sipas kategorive ekonomike

UNICEF
 Mallra dhe Shërbime Shpenzimet Alokimet Bilanci

96816  Mallra dhe shërbime -                       5,233.50      5,233.50             
13410 Sherbime e arsimit dhe trajnimit 2,441.20              -               (2,441.20)           
13470 Shërbime teknike 794.40                 -               (794.40)              

Totali në € 3,235.60            5,233.50    1,997.90           

UNDP
Totali në $ 99,194.88          99,194.88        

Twining
Totali në € 473,129.00       473,129.00      
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Disa nga sfidat kryesore gjatë vitit 2010 
 
Gjatë realizimit të funksioneve ligjore në vitin 2010, Instituti Gjyqësor është përballur 
me një mori sfidash të cilat lanë gjurmë në historinë e zhvillimit dhe avancimit të tij. 
 
Disa nga sfidat kryesore me të cilat Instituti Gjyqësor është përballur gjatë vitit 2010 ishin:  
 
 Zbatimi i PFAL, PVAL dhe PTA; 
 Organizimi i Provimi Përgatitor në mes të zhvillimit të procesit të riemërimit; 
 Zhvillimi i procesit të riemërimit dhe koordinimi i veprimeve me Komisionin e Pavarur 

Gjyqësor dhe Prokurorial (IJPC); 
 Organizimi i trajnime vepër dy gjenarata të kandidatëve përgjyqtarë dhe prokurorë; 
 Emërimi i kandidateve të dygjeneratave të PFAL; 
 Stafi i pamjaftueshëm në numër (vetëm 21 punëtorë); 
 Koordinimi i mbështetjes nga së ofruar nga donator të ndryshëm dhe politikat  

e ndryshme të tyre; 
 

Procesi i hartimit të ligjeve sistemore per sistemin gjyqësor dhe prokurorial. Në vitin 
2010 janë miratuar Ligji i ri për Gjykata, Ligji për Prokurorinë e Shtetit, Ligji i ri për 
Këshillin Gjyqësor dhe Ligji i ri për Këshillin Prokurorial. Këto ligje kanë paraqitur 
kritere të pa përputhura lidhur me kriteret e kërkuara për tu bërë gjyqtarë dhe prokurorë 
gjë që ka hasur në kundërshtim me Ligjin mbi Themelimin e IGJK-së. Një gjë e tillë ka 
krijuar sfida të rëndësishme me të cilat është dashur të merret IGJK së bashku me një 
grup punues për të siguruar që mbajta dhe kalimi i Provimit Përgatitor/Hyrës të bëhet 
nga IGJK, si dhe vijimi i 15 muajve trajnim në PFAL të jenë të detyrueshme për tu bërë 
gjyqtarë dhe prokurorë në Kosovë. IGJK-ja me këshillat e marra nga OSBE-ja ka arritur 
në mbajtjen e këtyre kritereve të kërkuara.   
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PËRFUNDIM 
 
Në frymën e mbështetjes për sistemin gjyqësor dhe prokurorial tëKosovës,gjatë vitit 
2010 IGJK, vazhdoj organizimin e trajnimeve për gjyqtarë, prokurorë, kandidatë për 
gjyqtarë dhe prokurorë si dhe profesionist tjerë nga lëmi i gjyqësisë.  
 
Gjatë vitit 2010 u arritqëme sukses të bohet organizimi i trajnimeve për kandidatëte 
PFAL (gjenerata e dytë). Këtu përfshihet edhe hartimi, administrimi dhe vlerësimi i tri 
provimeve nga secili modul, për kandidatët e kësaj gjenerate. Ndërsa e arritura më e 
theksuar në drejtim të mbështetjes së sistemit gjyqësor dhe prokurorial me kandidat të 
rinj, është dekretimi dhe emërimi i të gjithë kandidatëve (53) të trajnuar nga IGJK në 
kuadër të PFAL (gjenerata e parë dhe e dytë).Si e arritur tjetër në këtë kuadër  mund të 
theksohet hartimi, vlerësimi dhe administrimi i Provimin Përgatitor/Hyrës për 
gjeneratën e tretë të PFAL dhe fillimi i trajnimeve të këtij programi për gjeneratën e 
tretë të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë. 
 
IGJK,gjatë vitit 2010, vazhdoj të ketë raporte të ngushta bashkëpunimi me donatorë dhe 
partnerë ndërkombëtarë ku përmes programeve të ndryshme u ofruan mundësi të 
shumta për arsimim të vazhdueshëm ligjor të gjyqtarëve, prokurorëve dhe 
profesionistëve tjerë nga lëmi i gjyqësisë. 
 
Ndërsa po këtë vit për herë të parë filloj zbatimi i programit të Trajnimeve për Avancim 
i cili iu dedikohet gjyqtarëve dhe prokurorëve të sapo emëruar pas përfundimit të 
procesit të emërimit/riemërimit. 
 
Si pjesë e aktiviteteve të përbashkëta me partnerë të ndryshëm, gjatë vitit 2010u 
organizuan edhe vizita studimore dhe programe praktike trajnimi jashtë vendit ku 
përfitues ishin trajnuesit dhe stafin i IGJK-së si dhe kandidatët për gjyqtarë dhe 
prokurorë të ardhshëm.  
 
Nga fusha e publikimeve si të arritura mund të theksohen;publikimi i buletinit mujor, 
revistës Justicia, moduleve trajnuese, doracakëve, broshurave dhe disa publikimeve tjera 
përfshirë edhe publikimet përmes web site. 
 
Përkundër sfidave të shumta, IGJK mbetet e përkushtuar që të vazhdojë mbështetjen e 
një sistemi gjyqësor e prokurorial profesional, efikas, efektiv, të pa anshëm dhe të pa 
varur i cili mbron të drejtat dhe liritë e qytetarëve para ligjit pa dallim. 
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ANEKSI  I - AKTIVITETET TRAJNUESE- PVAL -Janar- Dhjetor 2010 

 
Muaji  Nr.  Tema Kohëzgjatja Fusha Financimi 
      
Janar 1 Tryezë Pune më Trajnues 1 ditor  penale IGJK 

 2 Trajnim e drejta e BE-së, 1 ditor tjera  IGJK-WINNNING 

 3 Tryezë Pune më Trajnues 1 ditor civile IGJK 

 4 Trajnim i Trajnuesve  
(Zhvillimi i Shkathtësive të Përfaqësimit gjatë 
Gjykimit) 

3 ditor tjera IGJK/US DOJ 

 5 Ligji për Rendin dhe Qetësinë Publike 1 ditor tjera IGJK 

 6 Autorizimet e Prokurorit Publik 1 ditor penale IGJK 

 7 Marrëdhëniet Pasurore mes të Bashkëshortëve 1 ditor civile IGJK 

 8 Trajnim i Trajnues  
(Zhvillimi i Shkathtësive të Përfaqësimit gjatë 
Gjykimit) 

3 ditor  tjera IGJK/-NITA 

 9 Trajnim për Trajnues-metodologjia  2 ditor tjera IGJK-NCSC 

 10 Trajnim për Trajnues-metodologjia 2 ditor tjera IGJK-NCSC 

      
     

Shkurt 11 Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale 1ditor penale IGJK 

 12 Kontrata  e shitjes së mallrave sipas LMD dhe 
Konventës Vjeneze 

1ditor civile IGJK 

 13 Trajnim i Trajnuesve (Zhvillimi i Shkathtësive të 
Përfaqësimit gjatë Gjykimit ) 

3ditor tjera IGJK-NITA 

 14 Ndryshimi dhe Zgjerimi i Aktakuzës 1 ditor penale IGJK 

 15 Ligji për Shoqëritë Tregtare, Dilemat dhe 
Paqartësitë 

1 ditor civile IGJK USAID & 
DELOIT 

 16 Paraburgimi dhe burgimi për te mitur 1 ditor penale IGJK 

 17 Ligji për Rendin dhe Sigurinë në Komunikacionin 
Rrugor 

1 ditor tjera IGJK 

 18 Adoptimi dhe Procedura e Themelimit të Adoptimit  1 ditor civile IGJK 

 19 Bashkëpronësia dhe Prona e përbashkët sipas 
LPDTS 

1 ditor  IGJK 

 20 Shkrimi dhe Arsyetimi ligjor për bashkëpunëtorët 
profesional të gjykatave 

2 ditor penale IGJK-NCSC 

      
     

Mars 21 Mënyrat e fitimit të pronësisë sipas LPDS dhe 
dispozitave të tjera ligjore 

1 ditor civile IGJK 

 22 Hartimi dhe Arsyetimi i Aktgjykimit 1 ditor penale IGJK 

 23 Trafikimi me Njerëz 1 ditor penale IGJK 

 24 Liria e Tubimit dhe Organizimi (neni 11) KEDNJ 1 ditor tjera IGJK 

 25 Shqyrtimi Paraprak i Padisë 1 ditor penale IGJK 

 26 Trajnim i Avancuar për Gjyqtarë Porotë 1 ditor tjera IGJK 

 27 Kodi i Etikës dhe Sjelljes Profesionale 1 ditor tjera IGJK-NCSC 

 28 E drejta e BE-së, 5 ditor tjera IGJK-TWINNING 

 29 Trajnim Kundër Trafikimit te Qenieve Njerëzore, 
Trafikimit të Drogave dhe Korrupsionit Publik 

5 ditor penale IGJK-US DOJ 

 30 Provat ne Procedurën Penale 1 ditor penale IGJK 

 31 Tryeze pune me stafin e IGJK-së, 1 ditor  IGJK-UNDP 

 32 Përsëritja e Procedurës  1 ditor civile IGJK 

 33 Masat e Fshehta Teknike dhe të Vëzhgimit 1 ditor penale IGJK 

      
Prill 34 Dënimet Alternative ndaj Madhorëve 1 ditor penale IGJK 

 35 Hipoteka dhe Pengu sipas LPDTS 1 ditor civile IGJK 
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 36 Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor 1 ditor civile IGJK-
USAID/DELOIT 

 37 Pastrimi i Parave 1 ditor penale IGJK 

 38 Të Miturit si Kryerës të Veprave Kundërvajtëse 1 ditor tjera IGJK 

 39 Promovimi i Mbrojtjes së të Drejtave të Punës dhe 
Sociale në Kosovë 

1 ditor civile IGJK-CLARD 

 40 Trajnim Stafi i IGJK-së, si te shkruajmë raporte dhe 
memorandume ne zyrë 

2 ditor tjera IGJK-NCSC 

 41 Teknikat e Analizës Financiare 3 ditor penale IGJK-US DOJ 

 42 Llojet e Kontratave sipas projektligjit për 
Marrëdhënie të Detyrimeve  

1 ditor civile IGJKUSAID/DELO
IT 

 43 Kodi i Etikës dhe Sjelljes Profesionale 1 ditor tjera IGJK-NCSC 

 44 Sigurimi i Kërkesëpadisë 1 ditor civile IGJK 

 45 Aspektet praktike të Punës së Prokurorit 1 ditor penale IGJK-TWINNING 

 46 Aspektet praktike të Punës së Prokurorit 1 ditor penale IGJK- TWINNING 

 47 Aspektet praktike të Punës së Prokurorit 1 ditor penale IGJK -TWINNING 

      
     

Maj 48 Hetimi dhe Ndjekja e Krimeve të Ndërlikuara  5 ditor penale IGJK- US DOJ 
 49 Llojet e Aktgjykimeve sipas LPK 1 ditor civile IGJK 
 50 Procedura penale ku përfshihen kryerësit me 

çrregullime mendore 
1 ditor penale IGJK 

 51 Fillimi dhe Kohëzgjatja e Hetimit 1 ditor penale IGJK 
 52 Ligji për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme 1 ditor civile IGJK 
 53 Kodi i Etikës dhe Sjelljes Profesionale 1 ditor tjera IGJK-NCSC 
 54 Revizioni dhe kërkesa për Mbrojtjen e Ligjshmërisë 

sipas LPK-së 
1 ditor civile IGJK 

 55 Neni 5 dhe 6 sipas KEDNJ 1 ditor tjera IGJK 
 56 Ndërtimi i Shkathtësive të Përfaqësimit gjatë 

gjykimit 
3 ditor penale IGJK-NITA 

 57 Marrëveshja mbi Pranimin e Fajësisë  penale IGJK 
 58 Hetimi i Vëzhgimit dhe Trajtimi i Informatorëve 3 ditor penale IGJK-US DOJ 
 59 Mbi të Drejtën Civile, rastet e 

pezulluara/pazgjidhura 
1 ditor civile IGJK-EULEX 

      
     

Qershor 60 E drejta Fqinjësore dhe Servitutet 1 ditor civile IGJK 

 61 Rishikimi i Procedurës Penale 1 ditor penale IGJK 

 62 Ndërtimi i Shkathtësive te Përfaqësimit gjatë 
gjykimit 

3 ditor tjera IGJK-NITA 

 63 Konfiskimi i Dobisë pasurore të fituar me Vepër 
Penale 

1 ditor civile IGJK 

 64 E drejta e BE-së, 5 ditor tjera IGJK-
TWINNING 

 65 Tatimi në Konfliktin Administrativ 1 ditor civile IGJK 

 66 Mbrojtja e të Drejtave te Autorit sipas Dispozitave 
Ligjore në fuqi 

1 ditor civile IGJK 
USAID./DELOIT 

 67 Të Miturit si kryerës të Veprave Kundervajtese 1 ditor tjera IGJK 

 68 Ekzekutimi i Sanksioneve Penale 1 ditor penale IGJK 

 69 Keqtrajtimi dhe Pornografia e Fëmijëve 3 ditor penale IGJK-US DOJ 

 70 Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat e tjera  Sendore 2 ditor civile IGJK-GTZ 

      
     

Korrik 71 E drejta e BE-se 5 ditor tjera IGJK-
TWINNING 

      
Gusht 72 Marrëveshja për pranimin e fajësisë  1 ditor penale IGJK-US DOJ 

  Marrëveshja për pranimin e fajësisë 1 ditor penale IGJK-US DOJ 

  Marrëveshja për pranimin e fajësisë 1 ditor penale IGJK-US DOJ 
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Shtator 73 Masat mbrojtëse dhe ndikimi i tyre ne parandalimin 
e Dhunës ne Familje 

1 ditor civile IGJK 

 74 Rehabilitimi ligjor dhe rehabilitimi gjyqësor 1 ditor civile IGJK 

 75 Kodi i Drejtësisë për te Mitur  1 ditor penale IGJK-UNICEF 

 76 Krimi i Organizuar 1 ditor penale IGJK 

 77 Roli i zyrës se Prokurorit Disiplinor 1 ditor penale IGJK 
 78 E drejta e BE-se 5 ditor tjera IGJK-

TWINNING 
      

     

Tetor 79 Trajnim stafi i IGJK 2 ditor tjera IGJK 

 80 Dëshmitarët dhe ekspertet ne procedure penale 1 ditor penale IGJK 
 81 Procedura para Gjykatës Kushtetuese 1 ditor civile IGJK 

 82 Program Trajnimi për Trajnues - Barazi gjinore 3 ditor tjera IGJK-UNIFEM 

 83 Kodi i Etikes dhe sjelljes profesionale 1 ditor tjera IGJK-NCSC 

 84 Ligji për Arbitrazh 1 ditor civile IGJK-SEAD 

 85 Trajnim i Trajnuesve (Zhvillimi i Shkathtësive të 
Përfaqësimit gjatë Gjykimit)  

3 ditor tjera IGJK-NITA 

 86 Terminologjia Juridike ne Procedure Gjyqësore 1 ditor civile IGJK 

 87 Kontrata e Ndërtimit 1 ditor civile IGJK-SEAD 

 88 Mbrojtja e te dëmtuarve dhe dëshmitareve 1 ditor penale IGJK 

 89 Shpërblimi i demit Jomaterial nga Autopergjegjesia  1 ditor civile IGJK 
 90 Zhvillimi i Shkathtësive të Përfaqësimit gjatë 

Gjykimit 
3 ditor tjera IGJK-NITA 

      
     

Nëntor 91 E drejta e BE-se (Trajnim i Trajnuesve ) 5 ditor tjera IGJK-
TWINNING 

 92 Ndjekja penale sipas padisë sipas propozimit dhe 
paditësit subsidiare 

1 ditor civile IGJK 

 93 Kodi i Drejtësisë për te Mitur  1 ditor penale IGJK-UNICEF 
 94 Detyrimi ligjor për ushqim 1 ditor civile IGJK 

 95 Fitimi dhe humbja e pronësisë ne sendet e 
luajtshme sipas LPTDS 

1 ditor civile IGJK 

 96 Kodi i Drejtësisë për te Mitur  1 ditor penale IGJK-UNICEF 

 97 E drejta për respektimin e jetës private dhe 
familjare, neni 8 i KEDNJ 

1 ditor tjera IGJK 

 98 Shkaqet e nulitetit relativ dhe absolut te kontratës 1 ditor tjera IGJK 

 99 Metodologjia e punëve juridike 1 ditor tjera IGJK-
TWINNING 

 100 Kodi i Drejtësisë për te Mitur  1 ditor penale IGJK-UNICEF 

 101 Kundërvajtjet kundër rendit dhe qetësisë publike 1 ditor tjera IGJK 

 102 Metodologjia e punëve juridike 1 ditor tjera IGJK-
TWINNING 

 103 Shqyrtimi gjyqësor 1 ditor penale IGJK 

 104 Kodi i Drejtësisë për te Mitur  1 ditor penale IGJK-UNICEF 

      

Dhjetor  
105 

 
E drejta për ankim efektiv neni 13 i KEDNJ 

 
1 ditor 

 
tjera 

 
IGJK 

 106 Rastet e Përmbarueshme sipas ligjit 2008 për 
procedurën përmbarimore 

1 ditor civile IGJK-SEAD 

 107 Lufta kundër krimit kibernetikë 2 ditor penale IGJK-TAIEX-
ERA 

 108 Ligji për ndërmjetësim  1 ditor civile IGJK=SEAD 

 109 Ligji mbi kundërvajtjet  1 ditor tjera IGJK 

 110 E drejta e BE-se (Trajnim i Trajnuesve ) 3 ditor tjera IGJK-
TWINNING 

 111 Konferencë qendrore, Kodi i Drejtësisë për të Mitur
  

1 ditor penale IGJK-UNICEF 
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 ANEKSI II – KALENDARI I AKTIVITEVE KRYESORE TË PFAL  
 
PROGRAMI FILLESTAR PËR ARSIMIM LIGJOR    

      

 JANAR      
 Simulim gjykimi nga kandidatët e PFAL II      IGJK  
 Vlerësimi i provimit të mes-fazës së parë të PFAL II      IGJK  
 Trajnimet në fazën e parë         IGJK-UNDP  

 SHKURT       
 Hartimi i provimit përfundimtarë të fazës së parë      IGJK  
 Formimi i grupit dhe përcaktimi i detyrave për hartim te 
"JUSTICIA"-s      IGJK  
 Trajnimet në fazën e parë      IGJK-UNDP  
 Vizitë në Akademinë Gjyqësore të Turqisë         IGJK-AGJT  

 MARS      
 Administrimi i provimit përfundimtarë i fazës së parë      IGJK  
 Vlerësimi i provimit përfundimtarë të fazës së parë      IGJK  
 Profilizimi i kandidatëve      IGJK  
 Trajnim i trajnuesve të fazës së dytë      IGJK  
 Fillimi i trajnimit për fazën e dytë të PFAL         IGJK-UNDP  

 PRILL      
 Përgatitjet për organizmin e Provimit Përgatitor      IGJK   
 Trajnimet në fazën e dytë         IGJK-UNDP  

 MAJ      
 Trajnimet në fazën e dytë       IGJK-UNDP  
 Shpallja publike për organizmin e Provimit Përgatitor      IGJK  
 Miratimi i Rregullave dhe Strukturës së Provimit Përgatitor 
(K. Programor)      IGJK  
 Hartimi i provimit për fazën e dytë të PFAL         IGJK  

 QERSHOR      
 Hartimi i Provimit Përgatitor      IGJK  
 Fotokopjimi dhe përgatitja e materialeve për Provim 
Përgatitor      IGJK  
 Administrimi i provimit përfundimtarë i fazës së dytë të 
PFAL         IGJK  

 KORRIK      
 Administrimi i Provimit Përgatitor/Hyrës (dita I me shkrim)      IGJK  
 Vlerësimi i Provimit Përgatitor (provimi me shkrim)      IGJK  
 Shpallja e rezultateve të provimit me shkrim      IGJK  
 Administrimi dhe vlerësimi i provimit (provimi me gojë)      IGJK  
 Publikimi i raportit dhe rezultateve përfundimtare të Provimit 
Përgatitor      IGJK  
 Vlerësimi i provimit përfundimtarë të fazës së dytë të PFAL      IGJK  
 Takim/trajnim me  trajnuesit e fazës së parë të PFAL      
 Fillimi i fazës së tretë të PFAL - Mentorimit         IGJK  

 GUSHT      
 Takim/trajnim me Mentorët      IGJK  
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 Takim orientues me kandidatët e PFAL III      IGJK  
 Trajnimi në fazën e tretë të PFAL II         IGJK  

 SHTATOR      
 Ceremonia e fillimit të PFAL III      IGJK  
 Trajnimi I fazës së parë të gjeneratës së tretë të PFAL      IGJK-UNDP  
 Takimi i Koordinatorëve të Mentorëve dhe kandidatëve të 
PFAL II      IGJK  
 Trajnimi në fazën e tretë të PFAL II         IGJK-UNDP  

 TETOR      
 Trajnimi në fazën e parë të PFAL III      IGJK-UNDP  
 Trajnimi në fazën e tretë të PFAL II      IGJK-UNDP  
 Takimi i Koordinatorëve të Mentorëve dhe kandidatëve të 
PFAL II      IGJK  
 Vizitë e kandidatëve të PFAL II në Akademinë Gjyqësore të 
Turqisë         IGJK  

 NËNTOR      
 Trajnimi në fazën e parë të PFAL III      IGJK-UNDP  
 Trajnimi në fazën e tretë të PFAL II      IGJK-UNDP  
 Hartimi i provimit te mesfazës së parë të PFAL III      IGJK  
 Administrimi i provimit te mesfazës së parë të PFAL III      IGJK  
 Vlerësimi i provimit të mes-fazës së parë të PFAL III         IGJK  

 DHJETOR      
 Ceremonia e Diplomimit të kandidatëve të PFAL II      IGJK-UNDP  
 Publikimi i revistës së kandidatëve të PFAL II "JUSTICIA"      IGJK  
 Trajnimi në fazën e parë të PFAL III         IGJK  
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ANEKSI  III – AKTIVITETET E REALIZUARA NË PTA 
 
PROGRAMI I TRAJNIMEVE PËR AVANCIM 
 
MARS 
 
Moduli -Ndërtimi i shkathtësive të përfaqësimit gjatë gjykimit                    IGJK&NITA 
 
 
KORRIK 
 
Moduli -Ndërtimi i shkathtësive të përfaqësimit gjatë gjykimit                    IGJK&NITA 
 
 
SHTATOR 
 
Moduli- Menaxhimi i rasteve                                                                       IGJK& NCSC 
Moduli-Krimi i Organizuar 
Moduli-Kodi Penal dhe Kodi I Procedurës Penale 
 
 
TETOR 
 
Moduli- Krimi i organizuar                                                                                        IGJK 
Moduli-Kodin penal dhe Kodi i Procedurës Penale                                                   IGJK 
Moduli- Shkrimi dhe arsyetimi ligjor                                                           IGJK&NCSC 
Moduli- Organizimi i sistemit gjyqësor dhe kompetencat e nivelit përkatës             IGJK 
Moduli-E drejta civile materiale dhe procedurale                                                      IGJK 
______________________________________________________________________                                                                           
 
NËNTOR 
 
Moduli-E drejta civile materiale dhe procedurale                                                      IGJK 
Moduli-Etika gjyqësore dhe prokuroriale                                                     IGJK&NCSC 
Moduli-Akti administrativ dhe konflikti administrative                                             IGJK                                      
Moduli- E drejta e BE-së                                                                                            IGJK 
 
 
DHJETOR 
 
Moduli-Akti administrativ dhe konflikti administrative                                             IGJK                                      
Moduli-Organizimi i sistemit prokurorial dhe kompetencat e nivelit përkatës          IGJK  
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I.  LISTA E SHKURTESAVE 
 
 
IGJK......................................................................................Instituti Gjyqësor i Kosovës 
PFAL.....................................................................Programi Fillestar për Arsimim Ligjor 
PVAL.........................................................Programi i Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor 

DD............................................................................Departamenti i Drejtësisë i SHBA-ve 
KPK................................................................................................Kodi i Penal i Kosovës 

KPPK.......................................................................Kodi i Procedurës Penale të Kosovës 
LPK..................................................................................Ligji i Procedurës Kontestimore 

LPJK.............................................................................Ligji i Procedurës Jokontestimore 
LPP.................................................................................Ligji i Procedurës Përmbarimore 
LSKRR.........................................................Ligji për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor 
LRQP.....................................................................Ligji për Rendin dhe Qetësinë Publike 
US-DOJ...........................Ambasada Amerikane, Departamenti i Drejtësisë së SHBA-ve 

OPDAT..........Zyra Tejoqeanike për Zhvillim të Trajnimeve Profesionale për Prokurorë 

BE.........................................................................................................Bashkimi Evropian 
UNDP......................................................Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim 

OSBE...................................................Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian 
NCSC..............................................................Qendra Kombëtare për Gjykatat Shtetërore 

UNICEF.................................Programi i Kombeve të Bashkuara për Fondin e Fëmijëve 
UNIFEM.............................................................Programi për Zhvillim i Rrjetit të Gruas 
EULEX............................................Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit 

NITA.......................................................Instituti Kombëtar për Përkrahje gjatë Gjykimit 
USAID................................................................................Ndihma nga Populli Amerikan 

Twinning Project EU-LER...............Projekti i Binjakëzimit, financuar nga BE– Zyra e  

                                                                                       Komisionit Evropian në Prishtinë 

CLARD ......................................... Qendra për Ndihmë Juridike dhe Zhvillim Regjional 
UP..................................................................................................Universiteti i Prishtinës 
GTZ................................................................. Projekti për Reformë Ligjore në Prishtinë 
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