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Ky Buletin është publikuar për informim sa më të plotë të gjyqësisë së Kosovës për 
aktivitetet e IGJK-së. Ky publikim i është shpërndarë gjyqtarëve dhe prokurorëve në 
gjithë Kosovën. Buletini mujor i IGJK-së tani përmban artikuj nga stafi i IGJK-së në 
lidhje me çështjet me interes për gjyqtarët dhe prokurorët që punojnë në Kosovë  

 

STATUSI I GJYQTARËVE POROTË SIPAS LIGJEVE TË 
APLIKUESHME NË KOSOVË 

 

Znj.Radostina Nedeva - Program kordinatore ndërkombëtare në IGJK

1.Hyrje 

Sipas fjalorit ligjor gjyqtari - porotë 
është “anëtar jo-profesional i trupit 
gjykues. Quhen disa Sinonime si: 
ndihmës-gjyqtar, anëtar i trupit 
gjykues. Gjyqtarët-porotë duhet të jenë 
gjyqtarë me reputacion të pastër, për të 
marr pjesë në gjykime me gjyqtarët 
profesional. Prandaj, ideja ligjore rreth 
themelimit të kolegjeve në këtë përbërje 
është që të kenë edhe një “mendim 
shtesë “lidhur me ndëshkimin dhe 
marrjen e aktvendimit – një mendim i 
bazuar jo vetëm në dokumentet ligjore, 
por edhe në “logjikën e shëndoshë”. Një 
teori në ligj parasheh pjesëmarrje të 
qytetarëve nëpër gjykime si anëtarë të 
kolegjit si një mundësi për gjyqtarin  që 
të ketë edhe një mendim shtesë.   
Dy sistemet ligjore – sistemi i Ligjit 
Anglo-Sakson dhe sistemi kontinental 
themelojnë korniza të ndryshme 
legjislative rreth statusit të gjyqtarëve-
porotë, sipas detyrimeve dhe 
përgjegjësive të tyre dhe rolit tyre gjatë 
gjykimeve. Kështu që të dy sistemet 

parashohin përgjegjësive dhe 
pjesëmarrje më të gjerë të gjyqtarëve 
porotë në procedurat penale. Kurse 
gjatë procedurave civile dhe 
administrative gjyqtarët-porotë nuk e 
kanë një rol aq të rëndësishëm. Sipas 
dispozitave ligjore të sistemit Anglo-
Sakson gjyqtarët-porotë janë në një 
përbërje tjetër - trupit gjykues. Ata nuk 
lejohen të ndërhyjnë gjatë gjykimit deri 
në fund të seancës. Përfundimisht ata 
marrin një vendim ndaras nga vendimi i 
marr nga kryetari i Kolegjit lidhur me 
fajësinë e të pandehurit. Sipas sistemit 
kontinental statusi dhe përgjegjësit e 
gjyqtarëve porotë gjatë gjykimeve janë 
të ngjashme me ato të gjyqtarëve 
profesional. Së pari ata nuk janë të 
ndarë në kolegj nga gjyqtarët 
profesional. Ata veprojnë së bashku 
gjatë gjykimeve dhe marrja e vendimit 
gjithashtu bëhet në mënyrë të 
përbashkët me kryetarin e kolegjit.  
Së dyti gjyqtarët porotë i kanë të njëjtat 
drejta në marrjen në pyetje të 
dëshmitarëve dhe të pandehurve 
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sikurse gjyqtarët profesional, dhe të 
veprojnë në mënyrë aktive gjatë 
gjykimit.  
Dhe së treti, gjyqtarët porotë janë 
kompetent të marrin pjesë në marrjen e                  
vendimit në të gjitha çështjet lidhur me 
fajësinë e të pandehurit dhe gjithashtu 
në marrjen e aktvendimeve, shqiptimin 
e dënimeve, mjetet juridike etj. Sipas 
kërkesave rreth përzgjedhjes së 
gjyqtarëve porotë, kandidatet duhet ti 
plotësojnë të njëjtat kushte sikurse 
gjyqtarët profesional. Kurse i vetmi 
përjashtim është kualifikimi juridik dhe 
përvoja profesionale. Si rregull e 
përgjithshme është se gjyqtarët porotë 
nuk duhet të kenë kualifikime juridike 
dhe përvojë profesionale.   
 
2. Kriteret dhe emërimi i gjyqtarëve-
porotë  
 
Duke pasur para sysh statusin e 
gjyqtarëve porotë çështjet si emërimi i 
tyre, shkarkimi dhe sanksionet 
disiplinore duhet animuar mirë. Akti i 
vetëm Ligjor për themelimin e 
procedurës për emërimin, shkarkimin 
dhe procedurat sanksionuese për sjellje 
të keqe është Rregullorja e UNMIK-ut 
2001/8 për themelimin e Këshillit 
Gjyqësor Prokurorial të Kosovës. 
Paraprakisht statusi mbi gjyqtarët 
porotë është rregulluar nga Ligji mbi 
Gjykatat e rregullta #21, prill 1978. Edhe 
pse në disa pjesë  Ligji mbi gjykatat e 
rregullta është ende i aplikueshëm kur 
bëhet ndonjë procedurë për emërim, 
shkarkim apo masë disiplinore kundër 
gjyqtarëve porotë kjo nuk duhet të 
ndodhë sepse duhet të aplikohet vetëm 
Rregullorja e UNMIK-ut 2001/8. 
Sidoqoftë për qëllim të këtij hulumtimi 
për statusin mbi gjyqtarët porotë do të 
ishte relevante që të bëjmë një vlerësim 
krahasues në mes të procedurave të 
mëparshme të ligjit mbi gjykatat e 
rregullta dhe Rregullores së UNMIK-ut 
2001/8 të aplikueshme tani. Një 

vlerësim i tillë krahasues ka për qëllim 
që të bëjë dallimet në mes të Ligjeve të 
mëparshme dhe ligjeve të aplikueshme 
tani që iu është përshtatur kushteve të 
reja në Kosovë.                
Neni .9 Ligji mbi Gjykata të Rregullta 
i datës 21 prill 1978/ parasheh që, 
“pjesëmarrësit gjatë gjykimit duhet të 
jenë gjyqtarët profesional, personeli 
administrativ, dhe gjyqtarët porotë”. 
Prandaj sipas këtij neni parashihet se 
gjyqtarët-porotë nuk duhet të jenë 
juristë profesional.  Edhe pse në 
rrethanat e Kosovës janë përzgjedhur 
kandidatët të cilët janë gjyqtarë dhe 
avokat të pensionuar.  Faktet 
mbështeste rreth këtij vendimi janë se 
gjyqtarët e pensionuar kanë njohuri të 
qarta rreth mekanizmave dhe 
procedurave gjyqësore. Kështu që 
përvoja e tyre e gjatë mund të jetë 
shumë e dobishme për kryetarin e 
kolegjit. Por prezenca e një gjyqtari të 
pensionuar në kolegjin gjykues në cilësi 
të gjyqtarit-porotë është në kundërshtim 
shumë serioz me idenë e pjesëmarrjes 
së qytetarëve në kolegj të cilët nuk kanë 
kualifikime juridike. Procedura për 
emërimin e gjyqtarëve-porotë 
parashihet me nenin .92 deri 97 të 
Ligjit mbi Gjykatat e Rregullta i datës 
21, prill 1978/: 
Kështu që neni .92 parasheh që për 
gjyqtar porotë mund të caktohet një 
shtetas Jugosllav me kualitete të 
larta morale –politike dhe aftësi në 
ushtrimin e funksionit të gjyqtarit. 
Kritere të tilla janë të njëjta për të gjitha 
sistemet ligjore.  legjislativ. Shtetësia 
është “condictio sine qua non” për të 
gjitha pozitat në drejtësi dhe të gjitha 
sistemet vendore ligjore. Një reputacion 
i pastër dhe standarde të larta morale 
janë të nevojshme në përmbushjen e 
funksionit të gjyqtarit-porotë. Neni 6.1 
RREG/UNMIK /2001/8 parasheh disa 
kusht   shtesë për gjyqtarët-porotë 
sikurse në vijim: së paku të ketë 
moshën 25 vjeçare nga data e 
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parashtrimit të aplikacionit për pozitë 
të gjyqtarit-porotë; të ketë integritet 
të lartë moral; të mos ketë dosje 
penale; të ketë kualifikime 
profesionale ose përvojë nga lëmia 
për të mitur si gjyqtarë porotë në 
gjykimin e rasteve për të mitur. 
Prandaj, kriteret më të detalizuara sipas 
Rregullores së UNMIK-ut 2001/8 e cila 
synon themelimin profesional, të 
pavarur, të paanshëm dhe sistem 
gjyqësor shumetnik, si dhe ngritjen e 
kualitetit gjyqësor. Kështu që për 
emërim të gjyqtarëve-porotë kërkohen 
personat me një përvojë më të madhe, 
të cilët nuk janë të përfshirë me ndonjë 
aktivitet kriminel kurse personat me 
kualifikime pedagogjike konsiderohet 
një prioritet në këtë drejtim në trajtimin e 
rasteve për të mitur.  
   

 Prandaj, neni. 93 Ligji mbi 
Gjykata të Rregullta i datës 21, 
prill 1978/ parasheh mandatin 
dhe procedurën e cila zhvillohet 
me rastin e emërimit, rekrutimit të 
gjyqtarëve-porotë sikurse vijon: 
Iniciativa për emërim të 
gjyqtarëve-porotë i takon kryetarit 
të gjykatës përkatëse, por 
procedura vetvetiu kompletohet 
pran parlamentit për komunitet 
politik-shoqëror, meqenëse para 
parashtrimit të propozimit 
kërkohet mendimi gjykatës rreth 
kandidatëve të propozuar.  
Kurse sa i përket rezultateve 
parlamenti i informon kandidatet 
dhe gjykatën në të cilën ai/ajo 
është emëruar. 
Sipas dispozitave të këtij neni, 
mandati i gjyqtarëve-porotë është 
4 vite pas përfundimit të 
riemërimit të tyre. 
RREG/UNMIK-ut 2001/8 
parasheh një procedurë tjetër 
rreth emërimit të gjyqtarëve 
porotë, sipas kushteve të reja në 
Kosovë dhe sfidat e reja në 

sistemin gjyqësor. KGJPK-ja ka 
një përgjegjësi të përgjithshme 
për ta këshilluar PSSP-në rreth 
çështjes së emërimit të 
gjyqtarëve-porotë. Ky këshill 
duhet të hapë shpalljen 
publike për kandidatët e 
kualifikuar në Kosovë të cilët 
konkurrojnë për pozitën e 
gjyqtarit-porotë. KGJPK-ja 
gjithashtu mund të pranoj 
rekomandime nga autoritetet 
komunale, gjyqësore ose 
organe të tjera brenda 
funksionimit ligjor lidhur me 
personat të cilët konsiderohen 
të përshtatshëm për tu 
intervistuar si gjyqtarë-porotë. 
KGJPK-ja duhet ti kontrolloj 
aplikacionet individuale dhe ti 
rekomandoj PSSP-së rreth 
kandidatëve duke i cekur 
arsyet e lartpërmendura.  

Një procedurë e tillë për 
kompletimin e emërimit rekrutimit të 
gjyqtarëve-porotë zbatohet në 
Kosovë pas miratimit të 
RREG/UNMIK-ut /2001/8. Aktualisht 
ekziston një vullnet nga autoritetet e 
UNMIK-ut rreth dorëzimit të më 
shumë përgjegjësive dhe 
kompetencave tek autoritetet 
vendore dhe gjykatat për emërimin e 
gjyqtarëve-porotë.    

RREG/UNMIK-ut 2001/8 nuk 
përfshin ndonjë term të fiksuar 
apo mandat rreth gjyqtarëve-
porotë. E njëjta politikë vlen edhe 
për gjyqtarët dhe prokurorët e 
rekrutuar sipas dispozitave të 
Rregullores së UNMIK-ut 2001/8 
e cila i përshtatet mandatit të 
UNMIK-ut në Kosovë.  

 
3. Masat Disiplinore për Gjyqtarët-
Porotë  
 
Sipas Ligjit mbi Gjykata të Rregullta i 
datës 21, prill 1978/ gjyqtarët-porotë 
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shkarkohen para përfundimit të 
detyrave të tyre për arsyet në vijim: 
 

 Në qoftë se ai personalisht 
kërkon të shkarkohet  

 Në qoftë se ai është i bindur 
për jo-lirim me kusht për një 
periudhë më e gjatë se 6 muaj 
apo për dënime më të ulëta të 
cilat do të bënin ekuivalent në 
ushtrimin e detyrës së 
gjyqtarit; 

 Në qoftë se i emëruari është i 
papërshtatshëm në pikëpamje 
morale-politike për 
përmbushjen e detyrave të 
gjyqtarit;    
    

 Në qoftë se është i emëruar 
dhe përmes një periudhe të 
gjatë nuk i përmbush detyrat e 
caktuara dhe pa një arsyetim 
të arsyeshëm, dhe nuk arrin 
rezultate të mira në punë; 

 Në qoftë se i emëruari shkel 
detyrat e caktuara, gjegjësisht 
dinjitetin e funksionit të 
gjyqtarit; 

 Në qoftë se bazuar në 
mendimin e Institucionit 
kompetent shëndetësor është 
caktuar që në mënyrë 
permanente ka humbur aftësitë 
në ushtrimin e funksionit të 
gjyqtarit; 

 
Procedura për shkarkim duhet të 
kompletohet nga parlamenti, 
përgjegjës për emërimin dhe 
rekrutimin e gjyqtarëve-porotë. 
Kurse rreth procedurës së shkarkimit 
parlamenti duhet ta informoj 
gjykatën në të cilën gjyqtari i 
shkarkuar ka ushtruar detyrën. Edhe 
një arsye rreth shkarkimit të 
gjyqtarëve porotë sipas Ligjit mbi 
Gjykata të Rregullta datës 21, prill 
1978/ në qoftë se kundër gjyqtarit 
porotë zhvillohet procedurë 

hetimore ose procedurë për 
shkarkim në këtë rast kryetari i 
gjykatës nuk duhet të kërkoj nga 
gjyqtari hetues ti përmbush 
detyrat gjyqësore.      
Dallimi kryesor në mes të 
RREG/UNMIK-ut 2001/8 dhe Ligjit 
mbi Gjykata të Rregullta i datës 
21, prill 1978/ bazohet në masa 
disiplinore. Rregullorja e UNMIK-ut 
parasheh sanksione të ndryshme 
për gjyqtarët porotë sipas rasteve të 
ndryshme për shkelje të rregullave. 
Kurse Ligji mbi Gjykata të 
Rregullta i datës 21, prill 1978/ 
parasheh vetëm shkarkimin e 
gjyqtarëve porotë për shkelje të 
rregullave.  
RREG/UNMIK-ut 2001/8, sesioni 7 
parasheh masa disiplinore të 
ndryshme për gjyqtarët porotë të 
cilët shkelin rregullat e punës të cilat 
vijojnë:  
 

 Qortimet; 
 Qortimet  dhe vërejtjet; 
 Shkarkimi nga ushtrimi i 

detyrës si gjyqtarë-porotë; 
 
Gjithashtu Rregullorja e UNMIK-ut 
parasheh shkelje të ndryshme siç 
vijon: 

 Kryerja e veprave penale; 
 Neglizhenca në funksionin 

gjyqësor; 
 Veprimet në mënyrë 

inkompatibile me 
funksionin e gjyqtarëve- 
porotë dhe për të vepruar si 
organ i pavarur dhe i 
paanshëm; 

 Duke vepruar me sjelle 
personale ose në mënyra të 
ndryshme të cilat janë 
inkompatibile me ushtrimin 
e detyrave zyrtare; 

 Shkelja e kodit të Etikës 
dhe sjelljes profesionale; 
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Dallimi në mes të statusit të gjyqtarëve 
profesional dhe atyre porotë gjatë 
hetimeve ose përjashtimit është qe 
gjyqtarëve profesional nuk ju mohohet e 
drejta për rrogë, kurse gjyqtarëve porotë 
ju po. Dallimi është kur për shkak të 
masave disiplinore gjyqtarët porotë 
shkarkohen nga detyra e nuk largohen 
nga zyra sikurse në rastin e gjyqtarëve 
profesional.   

Meqenëse KGJPK-ja është përgjegjëse 
për selektimin e gjyqtarëve porotë, 
përkatësisht procedura për masa 
disiplinore ndaj gjyqtarëve porotë duhet 
të zbatohet nga KGJPK-ja dhe Njësiti 
për Inspektim Gjyqësor në kuadër të 
Departamentit Drejtësisë së UNMIK-ut.   

 

4. Gjyqtarët porotë në kolegje   

 

Sipas të lartpërmendurës kolegji në 
përbërje nga gjyqtarët profesional dhe 
ata porotë. Kolegjet në shkalla të 
ndryshme dallojnë sipas pjesëmarrjes 
së gjyqtarëve profesional dhe porotë.   

Prandaj, bazuar në nenin .23 Ligji 
Procedurës Penale, Gazeta Zyrtare 
26/86, dhe gjykatat e shkalles së parë 
duhet të përfshihen në kolegje në 
përbërje të dy gjyqtarëve profesional 
dhe tre gjyqtarëve porotë për të 
gjykuar rastet për vepra penale të 
cilat sipas Ligjit ndëshkohen me 
burgim deri në 15 vite ose dënime 
për të cilat mund të shqiptohen 
dënime më të larta.   

Kolegjet të cilat janë në përbërje prej 
një gjyqtari profesional dhe dy 
porotë duhet ti trajtojnë rastet të cilat 
sipas ligjit dënohen me burgim më 
pakë se 15 vite. Kurse gjykimi në 
shkallen e dytë gjatë shqyrtimit 
kryesor kolegji duhet të jetë në 
përbërje të dy gjyqtarëve profesional 
dhe tre porotë.  

Kriteri për përfshirjen e gjyqtarëve 
profesional dhe porotë në kolegje 
gjykuese, sipas Ligjit të Procedurës 
Penale bëhet sipas lartësisë së dënimit. 
Prandaj, “kufiri” për vlerësimin e numrit 
të gjyqtarëve profesional dhe porotë 
janë dënimet me burgim për 15 vite.  

Kodi i Ri i Procedurës Penale të 
Kosovës nxjerrur me Rregulloren e 
UNMIK-ut 2003/26 parasheh disa 
ndryshime në lidhje me pjesëmarrjen e 
gjyqtarëve porotë në kolegje gjykuese 
në të tri shkallet. Për shembull neni. 22 
i Kodit të Procedurës Penale, 
parasheh se përbërja e kolegjit për 
Gjykatën Komunale bëhet sikurse 
vijon: 

(1) Gjykata Komunale duhet të gjykoj 
në përbërje prej një gjyqtari 
profesional dhe dy porotë. 
(2) Veprat Penale të dënuara me 
gjobë ose me burg deri në 3 vite 
mund të trajtohen nga         gjyqtari 
individual.  
(3) Gjykata Komunale duhet të gjykoj 
në përbërje të tre gjyqtarëve 
profesional në rastin e marrjes së 
vendimit jashtë shqyrtimit kryesor 
(pa përfshirjen e gjyqtarëve porotë). 
 
Neni. 24 i Kodit të Procedurës Penale 
të Kosovës, parasheh se trupi 
gjykues në Gjykatën e Qarkut duhet 
të përbëhet sikurse në vijim:  
(1) Gjykata e Qarkut duhet të gjykoj 
rastet e shkallës së parë në përbërje 
të një gjyqtari profesional dhe dy 
porotë përveç në rastet kur kemi të 
bëjmë me vepra penale më të rënda 
të cilat dënohet me burgim së paku 
me 15 vite, në këto raste përbërja e 
trupit gjykues duhet të jetë nga dy 
gjyqtarë profesional dhe tre porotë. 
(2) Gjykata e Qarkut duhet të gjykoj 
në përbërje të kolegjit prej tre 
gjyqtarëve profesional me rastin e 
marrjes së vendimit jashtë shqyrtimit 
kryesor ku (gjyqtarët porotë duhet të 



BULETINI I IGJK mars 2005 
  

  

përjashtohen nga kolegji dhe 
pjesëmarrja e tyre konsiderohet e 
pranueshme vetëm gjatë shqyrtimit 
kryesor). 
(3) Gjykata e Qarkut duhet të gjykoj 
në përbërje të kolegjit prej dy 
gjyqtarëve profesional dhe tre porotë 
me rastin e marrjes së vendimit në 
shkallen e dytë sipas (nenit 412 të 
këtij Kodi) 
Kurse neni. 26 i Kodit të Ri të 
Procedurës Penale të Kosovës 
Gjykata Supreme e Kosovës nuk i 
përfshin gjyqtarët porotë në kolegje të 
saja me rastin e gjykimit të veprave 
penale. Një kufizim i tillë konsiderohet i 
logjikshëm për arsye meqenëse se 
gjyqtarët porotë marrin pjesë në 
procedura të shkallëve të mëparshme.  
Sipas Ligjit të Ri Penal për të Mitur në 
Kosovë, nxjerrur me Rregulloren e 
UNMIK –ut  2004/8 themelon disa 
kushte të veçanta rreth kolegjeve në 
trajtimin e Rasteve për të Mitur. Këto 
kushte janë sikurse vijon: 

Kolegji për të mitur në shkallen e 
parë dhe kolegji për të mitur në 
shkallen e dytë, përjashtimisht në 
kolegjet e Gjykatës Supreme të 
Kosovës kur përbërja e gjyqtarëve 
duhet të jetë prej një gjyqtari për të 
mitur dhe dy porotë. Gjyqtari për të 
mitur duhet të jetë kryetari i trupit 
gjykues. 
(2) Kolegji për të mitur në Gjykatën 
Supreme të Kosovës duhet të jetë në 
përbërje prej tre gjyqtarëve, duke 
përfshirë së paku një gjyqtarë për të 
mitur. Kështu që kur kolegji për të 
mitur gjykon gjatë shqyrtimit 
kryesor, në përbërje të plotë duhet të 
jenë dy gjyqtar për të mitur dhe tre 
porotë.  
(3) gjyqtarët porotë në përbërje të 
kolegjeve për të mitur duhet të 
selektohen sipas kualifikimeve në 
mes të cilëve duhet të jenë profesor, 
mësues, edukator, punëtorë social, 

psikolog dhe persona  të tjerë të cilët 
kanë përvojë me edukimin e të 
miturve.      
(4) Gjyqtarët porotë të cilët marrin 
pjesë në kolegje për të mitur duhet të 
përfshihen nga të dy gjinitë.  
Këto kushte shtesë lidhur me 
specifikimin e rasteve për të mitur dhe 
në veçanti duke i marrur në konsideratë 
karakteristikat pedagogjike dhe 
psikiatrike për të miturit. Prandaj, 
selektimi i gjyqtarëve porotë në trajtimin 
e rasteve për të mitur duhet bërë me një 
kujdes të veçantë, gjithashtu duke 
marrur parasysh balancimin e gjinisë i 
cili parim duhet të respektohet dhe të 
përfshihet në kolegje për të mitur.  

 

Sa i përket pjesëmarrjes së gjyqtarëve 
porotë gjatë procedurave civile kushtet 
janë të ngjashme me atë penale. Kriteri 
për numrin e gjyqtarëve profesional dhe 
porotë për pjesëmarrje në kolegje 
përcaktohet sipas vlerave të interesit 
aktual dhe subjektit në shqyrtim. E 
Drejta Procedurale Civile /1976  nenet 
.42, 44 dhe 45 parashohin sikurse 
vijon:  

“Shkalla e parë e gjykimit duhet të 
përbëhet prej një gjyqtari profesional 
dhe dy porotë. Në qoftë se kolegji 
përkatës trajton rastet lidhur me të 
Drejtën e Autorit, Risit Ligjore etj. me 
këtë rast kolegji duhet të përbëhet 
prej një gjyqtari profesional dhe dy 
porotë.” 

“prandaj kur kolegji përkatës gjykon 
në shkallë të parë ku përfshihen 
çështjet pronësore ndërmjet 
republikave, lidhur me vetëqeverisjet 
krahinore dhe në mes të Federatave 
dhe republikave lidhur me 
vetëqeverisje krahinore, gjykatave 
Federale të cilat trajtojnë këto çështje 
në përbërjen e kolegjeve prej dy 
gjyqtarëve profesional dhe tre 
porotë”. 
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“kolegji i përbërë prej dy gjyqtarëve 
profesional dhe tre porotë formohet 
në gjykimin e shkallës së dytë” 

Kurse shkalla e mëtutjeshme për 
kolegjin e Gjykatës Supreme, bazuar në 
nenin. 493 par.2 parasheh sikurse vijon:  

"Gjatë gjykimit në shkallen e dytë (që do 
të thotë se në nivelin e Gjykatës 
Supreme) me kolegj të përbërë prej dy 
gjyqtarëve profesionale i cili njëri prej 
tyre duhet të jetë kryetari i trupit gjykues 
dhe një gjyqtarë porotë". 

Sipas analizimit të bërë nga KGJPK-ja 
zyra SHBA-ve dhe Këshilli Evropës KE 
të cilat kanë pasur për qëllim vlerësimin 
e sistemit Gjyqësor në Kosovë, 
megjithëse roli i gjyqtarëve porotë nuk 
është ekzaminuar thellësisht. Prandaj, 
bazuar në kuptimin tradicional për 
“shtetasit’ që marrin pjesë në procedura 
gjyqësore parashihet se gjyqtaret porotë 
duhet të vazhdojnë ushtrimin e 
funksioneve të tyre edhe në të 
ardhmen. Sidoqoftë, bazuar në 
demonstrimin e efektshmëris së ulët 
është rekomanduar nga një grup 
ekspertësh që ekspertiza e 
përgjithshme rreth rolit të gjyqtarëve 
porotë gjatë procedurave civile dhe ri-
konsiderohet për mundësit e kufizimit. 
Aktualisht ekziston një vullnet nga 
zyrtarët e UNMIK-ut dhe autoriteteve 
vendore të Kosovës në përmirësimin e 
kualitetit Gjyqësor dhe si pjesë shumë e 
rëndësishme vetëqeverisja në Kosovë. 

  

Gjithashtu duhet të vërtetohet statusi i 
gjyqtarëve porotë si pjesë funksionit të 
gjykatave. Sipas rregulloreve aktuale 
dhe traditave ligjore të Evropës –Jug 

Perëndimore dhe Ballkanike, statusi i 
gjyqtarëve porotë është i ngjashëm me 
statusin e gjyqtarëve profesional. 
Respektivisht gjyqtarët porotë duhet ti 
plotësojnë kërkesat kryesore për 
gjyqtarë. Dallimet kryesisht lidhur me 
kualifikimet profesionale të gjyqtarëve 
porotë dhe përgjegjësit e tyre gjatë 
aktiviteteve jo-gjyqësore.  

Sipas Kodit të Etikës së mirësjelljes 
profesionale për gjyqtarët porotë 
sesioni B, parasheh se “gjyqtarët 
porotë mund të merren me aktivitete 
të tjera jashtë sferës së mandatit 
gjyqësor, duke përfshirë ato 
aktivitete të cilat kanë të bëjnë me 
personifikimin e të drejtave të  
tija/saja si shtetas i cili përfaqëson 
interesat dhe pavarësinë e tij/saj 
personale. Kjo liri kufizohet vetëm 
kur kemi të bëjmë me aktivitetet të 
cilat janë inkompatibile me 
besueshmërinë, paanshmërinë e 
pavarësisë së gjyqtarëve porotë apo 
mundësit e kërkuara për të vepruar 
lidhur me çështjet e caktuara dhe 
brenda një kohe të arsyeshme.” 

 

Në të gjitha çështjet të tjera kërkesat e 
inkompatibiliteti për gjyqtarët porotë 
janë të ngjashme me kërkesat e 
gjyqtarëve profesional.  

 * ky material është prezantuar gjatë 
kursit fillestar për Gjyqtarët porotë, në 
sesionin e organizuar nga Instituti 
Gjyqësorë i Kosovës  

  

 

 Programi i aktiviteteve për muajin Mars 2005  
 
Tryezë mbi të Drejtën Komerciale  
Me datën 09, mars 2005 IGJK-ja ka 
organizuar një Tryezë të diskutimeve 
mbi temën e lartpërmendur. Kjo tryezë 
ju është adresuar gjyqtarëve nga 

Gjykata Ekonomike dhe Gjykata 
supreme e Kosovës, të cilët merren dhe 
shqyrtojnë deliktet ekonomike. 
Trajnuesit e ftuar nga IGJK-ja gjithashtu 
ishin gjyqtarë nga gjykata Supreme dhe 
Ekonomike, zbatues të së Drejtës 
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Komerciale në Kosovë. Kështu qe ata 
prezantuan për pjesëmarrësit dilemat 
më aktuale nga praktika gjyqësore 
lidhur me kontratat e biznesit dhe 
kontratat për shitblerjen e mallrave me 
të meta. Kjo tryezë ka pasur për qëllim 
fillimin e diskutimeve profesionale në 
mes të gjyqtarëve të cilët shqyrtojnë 
rastet nga të gjitha instancat në mënyrë 
që të mundësohet harmonizimi i 
praktikës gjyqësore në rastet 
Komerciale. Numri total i pjesëmarrësve 
të kësaj tryeze ishte: 7, njëri nga ta i 
përkiste kombësisë turke dhe 6 nga ta 
ishin me kombësi shqiptare. 
 
 Tryezë mbi Ligjin Penal për të Mitur  
Me datën 10 dhe 11 mars 2005, IGJK-ja 
në bashkëpunim me Shoqatën e 
Gjyqtarëve të Prokurorëve dhe Odën e 
Avokateve të Kosovës kanë organizuar 
sesionin e dytë me radhë rreth Ligjit 
Penal për të Mitur. Objektivat e kësaj 
tryeze kanë qenë që të prezantohet 
analizimi rreth implementimit të Kodit të 
ri dhe mënyrat e përmirësimit të 
koordinimit dhe bashkëveprimit nga të 
gjitha organet e përfshira në procedurat 
e parapara me këtë Kod. Pjesëmarrësit  
 
janë munduar ti identifikojnë dhe 
diskutojnë zbrazëtirat dhe 
kundërshtimet lidhur me disa nga 
dispozitat e parapara me legjislacionin e 
ri e të cilat mund të paraqesin vështirësi 
gjatë praktikës. Dy Trajnues 
Ndërkombëtar ishin të ftuar në këtë 
tryezë dhe ekspert vendor- Gjyqtarë 
dhe prokurorë të cilët shqyrtojnë rastet 
për të Mitur. Kjo tryezë u realizua në 
lokacionin e Gërmis në 
Prishtinë/Prishtina. Numri total i 
pjesëmarrësve gjatë ditës së parë ishte 
18, 16 nga ta ishin me kombësi 
shqiptare, 1 serbe dhe 1 me kombësi 
(Gorani). 
 
Seminar: mbi Interpretimin dhe 
Zhvillimin e Legjislacionit Civil   

Me datën 15, mars 2005 IGJK-ja ka 
mbajtur një sesion trajnimi mbi temën e 
lartpërmendur. Ky seminar ka synuar të 
ofroj informata rreth interpretimit, 
zhvillimit dhe legjislacioneve të mbetura 
pezull në fushën e të drejtës civile. Veç 
kësaj pjesëmarrësve ju ofrua mundësia 
për pjesëmarrje në grupe punuese për 
të punuar rreth disa rasteve praktike 
bazuar në interpretimin e Ligjit të 
aplikueshëm. Pjesëmarrësit gjithashtu 
kanë pasur mundësin ti dëgjojnë 
komente dhe interpretime nga 
legjislacioni Civil prezantuar nga 
profesorët e fakultetit, praktikantëve 
ligjor dhe gjyqtarëve. Gjatë këtij 
seminari ishin 22 pjesëmarrës. Në mes 
tyre ishte 1 pjesëmarrës me përkatësi 
etnike serbe dhe një pjesëmarrës me 
tjetër kombësi  20 pjesëmarrës ishin me 
përkatësi etnike shqiptar kosovar.  
  
Trajnimi fillestar për Gjyqtarët Porotë  
Trajnimi fillestar është dizajnuar që t’ju 
shërbej nevojave të Gjyqtarëve Porotë 
të posa emëruar. Me datën 17, mars 
2005 IGJK-ja ka filluar me ciklin e 
Trajnimit fillestar për Gjyqtarët Porotë 
që do të mbahet në 5 regjionet e 
Kosovës. Sesioni i parë është mbajtur 
në Prishtinë/Prishtina, në ndërtesën e 
IGJK-së. Sesionet e ardhshme do të 
mbahen në Prizren, Gjilan, Pejë dhe 
Mitrovicë. Prandaj ky program fillestar 
që ju kushtohet gjyqtarëve porotë ka për 
qëllim t’u një pasqyrim themelor rreth 
funksionit dhe përgjegjësive të tyre nga 
të dy lëmit penale dhe civile gjithashtu 
duke përfshirë edhe Kodin e mirësjelljes 
profesionale të gjyqtarëve porotë. Numri 
i pjesëmarrësve total gjatë këtij sesioni 
ka qenë 36. një nga pjesëmarrësit ka 
qenë me përkatësi etnike serbe kurse të 
tjerët ishin shqiptar kosovar. 
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Aktivitete e ardhshme 

  
eminar mbi Kodin e Përkohshëm të 
Procedurës Penale -  Procedurat 
Penale ku përfshihen Kryesit me 
Çrregullime Mendore sipas Rregullores 
së UNMIK-ut 2004/34 
Grupi të cilëve ju adresohet ky trajnim:  
Janë gjyqtarët dhe prokurorët të cilët 
shqyrtojnë raste penale. Temat të cilat 
ishin objekt për diskutim ishin tema të 
përqendruara në procedurat penale 
duke përfshirë Kryesit me Çrregullime 
Mendore sipas Rregullores së  UNMIK-
ut 2004/34. prandaj, termet siç janë 
çrregullimet mendore, dhe aftësia e 
zvogëluar mendore janë terme për të 
cilat do të jepet një sqarim i hollësishëm  
gjatë këtij seminari. Diskutimet do të 
përqendrohen kryesisht në ekzaminimin 
e rasteve praktike dhe procedurave të 
veçanta të paraburgimit, shqyrtimit 
kryesor dhe përshkrimit të veçantë nga 
masat mjekësore për kryesit me 
çrregullime mendore dhe personat me 
aftësi të zvogëluar mendore. Ky 
seminar është mbajtur në  
Prishtinë/Prishtina.  
Me datën: 7 prill 2005 
 
Seminar nga e Drejta Civile: Procedura 
e Shkurorëzimit   
Grupi të cilëve ju adresohet ky trajnim:  
Janë gjyqtarët të cilët shqyrtojnë rastet 
nga lëmia civile procedura e 
shkurorëzimit.   
Prandaj qëllimi i këtij seminari është të 
ofrohen informacione rreth zhvillimeve 
ligjore lidhur me procedurën e 
shkurorëzimit. Meqenëse gjatë viteve të 
fundit ekziston një numër i madh i 
rasteve të pazgjidhura të shkurorëzimit, 

kështu që gjyqtarët të cilët shqyrtojnë 
rastet e tilla ballafaqohen shpesh me 
pengesa profesionale kur kemi të bëjmë 
me shkurorëzime. IGJK-ja ju ofron 
njëmendësi pjesëmarrësve të këtij 
seminari të marrin pjesë gjatë seminarit 
dhe të punojnë në grupe punuese duke 
përdorur raste nga praktika gjyqësore të 
cilat raste janë shqyrtuar nga ligji i 
aplikueshëm. Prandaj, trajnuesit e këtij 
seminari patën mundësin të dëgjojnë 
komente dhe interpretime të ndryshme 
rreth Ligjit Familjar. 
Mbajtur me datën: 12 prill 2005 
 
Trajnimi Fillestar për Gjyqtarët Porotë  
Grupi të cilëve ju adresohet ky trajnim: 
janë gjyqtarët e rinj porotë. Në prill 2005 
IGJK-ja do të vazhdoj ciklin e trajnimit 
fillestar për gjyqtarët porotë që do të 
mbahet në pesë regjionet e Kosovës. 
Sesioni i parë është mbajtur në 
Prishtinë në mars 2005. kurse sesionet 
e ardhshme do të mbahen në Pejë, 
Prizren, Gjilan dhe Mitrovicë. Ky trajnim 
fillestar ka për qëllim t’u ofroj njohuri 
themelore rreth funksionit dhe 
përgjegjësive në ushtrimit e detyrës së 
gjyqtarit porotë nga të dy lëmit penale 
dhe civile duke përfshirë gjithashtu edhe 
kodin e mirësjelljes profesionale të 
gjyqtarëve porotë. 
Do të mbahet me datën:  14 prill 2005 
në  Pejë/Peč 
 
Fillimi i Pilot Projektit Fillestar për 
Arsimim Ligjor   
Grupi të cilëve ju adresohet ky trajnim:  
janë kandidatet e emëruar për gjyqtarë 
dhe prokurorë të Kosovës. IGJK-ja do të 
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filloj me modulin e parë të Trajnimit 
Fillestar për Arsimim Ligjor i cili program 
do të filloj me 15 prill 2005. prandaj, ky 
program do të filloj si pilot projekt e i cili 
është paraparë të zgjas 3 muaj duke 
filluar me datën 15, prill deri me 15, 
korrik 2005. në këtë trajnim do të marrin 
pjesë më shumë se 50 kandidat të cilët 
do të kenë mundësi përcjelljen e këtij 
programi të kombinuar nga ana teorike 
dhe praktike në mënyrë që të fitojnë 
aftësi profesionale për të ushtruar 
detyrën e gjyqtarit apo prokurorit në 
Kosovë.    
 
Tryezë mbi Kodin e Përkohshëm të  
Procedurës Penale të Kosovës  
Grupi të cilëve ju adresohet ky trajnim:   
janë prokurorët dhe gjyqtarët të cilët 
shqyrtojnë raste penale. IGJK-ja në 
bashkëpunim me Shoqatën e 
Gjyqtarëve, të Prokurorëve dhe Odën e 
Avokateve të Kosovës do të organizojnë 
një sesioni trajnimi i cili pritet të mbahet 
me datën 21, prill 2005, Tryezë e 
Diskutimeve mbi Kodin e Përkohshëm 
të Procedurës Penale të Kosovës që ju 
kushtohet gjyqtarëve dhe prokurorëve 
nga regjioni i Prizrenit. Gjatë kësaj 
Tryeze kryesisht do të përqendrohemi 
në çështjet lidhur me Paraburgimin 
sipas Kodit Përkohshëm të Procedurës 
Penale të Kosovës. Pjesëmarrësit do të 
prezantojnë raste të ndryshme nga 
praktika e tyre që do të jenë objekt për 
fillimin e diskutimeve për probleme të 
cilat shfaqen gjatë procedurës së 
paraburgimit.  
Do të mbahet me datën: 21 prill 2005 
 
Seminar:  mbi Luftimin kundër Trafikimit 
me Njerëz.  
Grupi të cilëve ju adresohet ky trajnim:   
janë gjyqtarët dhe prokurorët të cilët 
shqyrtojnë raste penale. Ky seminar ka 
për qëllim ekzaminimin  e disa 
aspekteve praktike të cilat synojnë 
luftën kundër Krimit të Organizuar siç 
është Trafikimi me Njerëz. Programi i 

këtij seminari do të përqendrohet në 
aspektet praktike të procedurës së 
hetimeve, bashkëpunimit ndërkombëtar, 
mbrojtja e dëshmitare dhe personelit të 
gjykatave. Vëmendje e veçantë i 
kushtohet fenomenit të trafikimit të 
fëmijëve në Kosovë.  
Do të mbahet me datën: 26, prill 2005 

Seminar: Procedura rreth Shpalljes së 
Personave të Zhdukur si të Vdekur  
Grupi të cilëve ju adresohet ky trajnim:  
janë gjyqtarët dhe prokurorët të cilët 
shqyrtojnë rastet civile dhe 
administrative. Ky seminar do të ofroj 
një pasqyrim të përgjithshëm rreth 
fenomenit të personave të zhdukur në 
Kosovë duke përfshirë aspektin 
ndërkombëtar në këtë çështje. Në vijim 
të këtij sesioni do të prezantohet 
procedura e shpalljes së personave të 
zhdukur si të vdekur e cila çështje do të 
interpretohet dhe diskutohet nga 
pjesëmarrësit e këtij seminari. Ky 
seminar do të tentoj të ofroj një analizim 
të kompletuar rreth kësaj procedure dhe 
kushtet të cilat parashihen në shpalljen 
e personave të zhdukur si të vdekur.  
Do të mbahet me datën: 28, prill 2005 

 


