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BULETINI I IGJK-së 

Shtator 2005 
 

Ky Buletin është publikuar për informim sa më të plotë të gjyqësisë së Kosovës rreth 
veprimtarisë së 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.   
 

Mos-diskriminimi dhe trajtimi i barabartë në punësim dhe profesion – 
perspektiva e BE-së* 

Znj. Theodora Krumova, Këshilltare e lartë për të drejtat e njeriut  
për çështjet kundër-diskriminimit, në OSBE Kosovë 

 

Hyrje  
 
Me vite të tëra veprimet e BE-së në fushën e mos-diskriminimit ishin përqendruar në 
parandalimit të diskriminimit në baza të përkatësisë kombëtare dhe gjinore. Sidoqoftë në vitet e 
fundit BE është bërë një udhërrëfyes në luftën kundër diskriminimit edhe në baza tjera siç janë 
ajo e moshës, racore përkatësisë etnike, fesë, orientimit seksual, dhe aftësive të kufizuara.  
 
Qëllimi i këtij artikulli është që të siguroi një pasqyrim themelor mbi zhvillimet e ligjit anti-
diskriminues në Evropë dhe të paraqesë disa rase nga praktika gjyqësore. Që nga gushti i vitit 
2004 Kosova ka një Ligj të përparuar kundër diskriminimit (LKD) i cili është një nga ligjet më të 
përparuara të llojit të vet në Evropën Qendrore dhe lindore e posaçërisht në Ballkan. Ky ligj 
është i bazuar në Urdhëresat e Këshillit të BE-së i cili themelon një sërë obligimesh juridike të 
cilat ndalojnë diskriminimin në shumë baza.  
 
Sidoqoftë nxjerrja e një ligji të tillë kërkon përkushtim të madh në mënyrë që këto dispozita 
ligjore të aplikohen në praktikë. Edhe pse shumë e rëndësishme nxjerrja e një ligji të 
specializuar është vetëm një hap fillestar i cili duhet të përcillet me strategji të përshtatshme për 
zbatim dhe një plan të veprimit në mënyrë që të përmirësohet kuptimi i çështjeve që kanë të 
bëjnë me diskriminimin, të zhvilloi kapacitetet dhe të i qaset diskriminimit pozitivisht duke 
promovuar vlerat me të cilat luftohet diskriminimi.  
 
Fusha e kundër-diskriminimit është një proces i gjatë i zhvillimit dhe bëhet hap pas hapi. Ligji 
Evropian dhe politikat anti-diskriminuese si dhe praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane të 
Drejtësisë (GJED) do të ilustrojnë në mënyrë të duhur përparimin në rritje e sipër të kësaj fushe 
në Evropë. Në nivel nacional shtetet anëtare të BE-së, shtetet kandidate dhe si dhe shtetet të 
cilat kanë aspirata për tu bërë pjesë e Evropës së bashkuar janë duke miratuar ligje në mënyrë 
që të përmbushin kërkesat e urdhëresave të BE-së, si dhe rastet të cilat nxisin çështjet nga 
ligjet anti-diskriminuese janë duke u shqyrtuar nga gjykatat vendore.  
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Dispozita të traktateve në fushën e barazisë në mes të femrave dhe meshkujve    
 
Një nga parimet themelore të fushëveprimit të BE-së në fushën e mos-diskriminimit në punë 
është ajo e ashtuquajtur parimi i shpërblimit të njëjtë për punë të njëjtë. Sipas nenit 141 të 
traktatit të Komisionit Evropian çdo shtet anëtar duhet të siguroi që parimi i shpërblimit të njëjtë 
për punë të njëjtë apo për punë të vlerës së njëjtë të aplikohet. Për qëllim të këtij neni fjala 
shpërblim do të thotë paga e rregullt apo rroga si dhe çdo kompensim tjetër, qoftë ai në të holla 
apo ndonjë mënyrë tjetër të cilin punëtori e pranon drejtpërsëdrejti apo në mënyrë të tërthortë si 
kompensim për punën e tij/saj nga punëdhënësi. Pagesa e barabartë pa diskriminim në baza 
gjinore e cila paguhet për punën e njëjtë duhet të kalkulohet në bazë të njësitit të njëjtë; dhe 
pagesa për punën e ndarë në periudha kohore duhet të jetë e njëjtë për punën e njëjtë. Një 
urdhëresë tjetër 75/117 është nxjerrë për të mundësuar zbatimin e parimit të shpërblimit të 
barabartë.  
 
Këshilli1, duhet të miratoi masa për të siguruar aplikimin e parimit të ofrimit të rasteve të 
barabarta dhe trajtimit të barabartë të femrave dhe meshkujve në çështjet e punësimit dhe 
profesionit, duke përfshirë këtu parimin e shpërblimit të barabartë për punën e njëjtë apo për 
punën e vlerës së njëjtë.  
 
Në përgjithësi, neni 114(3) i traktatit të Këshillit siguron bazë ligjore për legjislacionin e BE-së 
përkitazi me trajtimin e barabartë të femrave dhe meshkujve në rastet e punësimit dhe 
profesionit. Legjislacioni kryesor i cili është miratuar në këtë fushë është Urdhëresa 76/207, e 
cila është ndryshuar së fundi me Urdhëresën 2002/73, e cila vë obligim mbi shtetet anëtare që 
ta inkorporojnë atë në legjislacionin vendor duke filluar nga tetori i vitit 2005. Ky legjislacion 
zbaton parimin e trajtimit të barabartë në sferën e qasjes në punësim, vetëpunësim dhe 
profesion, duke përfshirë këtu kushtet e punës dhe trajnimin profesional.  
 
Me qëllim të sigurimit të barazisë së plotë në praktikë në mes të femrave me meshkujve në 
jetën e përditshme në punë, parimi i trajtimit të barabartë nuk do të parandaloi asnjë shtet që të 
miratoi apo përmirësoi masat të cilat sigurojnë përparësi të posaçme në mënyrë që gjinia e 
papërfaqësuar më lehtë të përfshihet në veprimtarinë profesionale apo që të parandaloi apo 
kompensoi mangësitë në karrierat profesionale (i ashtuquajturi veprim pozitiv apo masë e 
posaçme). 
 
Urdhëresat kundër-diskriminimit        
 
Në vitin 1997 shtetet anëtare unanimisht kanë miratuar traktatin e Amsterdamit. Neni 13 i këtij 
traktati të ri ka garantuar për komunitetin fuqi të reja për luftimin e diskriminimit në baza të 
gjinisë, përkatësisë gjinore, religjionit apo besimit, aftësisë së kufizuar, moshës apo orientimit 
seksual.2 Pasi që Traktati i Amsterdamit ka hyrë në fuqi në vitin 1999, ligjet e reja të Këshillit të 

                                                           
1 Pas konsultimeve me Komisionin Social dhe Ekonomik 
2 Paragrafi 1 I nenit 13i traktatit të Amsterdamit thotë: “Pa paragjykim për dispozitat tjera të këtij Traktati dhe përbrenda 

kufizimeve të pushteteve të dhëna komunitetit, Këshilli duke vepruar unanimisht në propozimin e Komisionit dhe pas 
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BE-së, apo urdhëresat të cilat janë nxjerrur në sferën e kundër-diskriminimit janë Urdhëresa e 
barazisë racore, 2004/43/EC, dhe Urdhëresa për barazi në punësim, 2000/78/EC.  
 
Urdhëresa e Këshillit 2004/43/EC zbaton parimin e trajtimit të barabartë në mes të personave 
pavarësisht në përkatësinë e tyre racore apo etnike, dhe urdhëresa e këshillit 2000/78/EC 
themelon një kornizë të përgjithshme për trajtim të barabartë në punësim dhe profesion.  
 
Parimet e barazisë në nivelin e BE-së kanë qenë gjithnjë të ndërlidhura me krijimin e një tregu 
të përbashkët dhe arritjen e qëllimeve të përbashkëta sociale dhe ekonomike të bashkësisë. 
Sidoqoftë dy urdhëresat kundër-diskriminimit e forcojnë qasjen e të drejtave të njeriut dhe një 
trendi të definimit të barazisë si një e drejtë themelore.  
 
Rregullat parimore në këto dy urdhëresa janë si në vijim: 
 
Urdhëresa e barazisë racore 2000/43/EC siguron mbrojtje kundër diskriminimit në punësim, 
trajnim, edukim, ndihmë sociale (duke përfshirë sigurimin social dhe shëndetësinë), përparësitë 
shoqërore, anëtarësimi dhe përfshirja në organizatat e punëtorëve dhe të punëdhënësve dhe 
qasje në të mira materiale dhe shërbime, duke përfshirë këtu edhe banimin. Kjo urdhëresë 
përmban definicione të diskriminimit të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë dhe keqtrajtimit dhe ndalon 
edhe dhënien e urdhrit për të diskriminuar si dhe viktimizimin. Urdhëresa poashtu lejon që të 
ndërmerren veprime pozitive në mënyrë që të sigurohet barazia e plotë në praktikë. Sipas kësaj 
urdhërese viktimat e diskriminimit kanë të drejtën e ankesës përmes procedurës administrative 
gjyqësore, e cila përmban dënime të duhura për ata që diskriminojnë. Lejohen përjashtimet e 
kufizuara në parimin e trajtimit të barabartë, për shembull në rastet ku dallimi në trajtim në baza 
racore apo të përkatësisë etnike është një nga kërkesat kryesore të profesionit. Sipas 
dispozitave të bartjes së barrës së provave në rastet civile dhe administrative pasi që viktima të 
ketë siguruar fakte nga të cilat mund të prezumohet se ka ekzistuar diskriminimi, atëherë barra 
e provave kalohet te pala përgjegjëse e cila duhet të vërtetoi se a ka pasur shkelje të parimit të 
trajtimit të barabartë.  
 
Urdhëresa e barazisë në punësim 2000/78/EC zbaton parimin e trajtimit të barabartë në 
punësim dhe trajnim pavarësisht se çfarë feje apo besimi, paaftësie, moshe apo orientimi 
seksual i përkasin ata. Poashtu duhet të iu mundësohet trajnimi, anëtarësimi dhe përfshirja në 
organizatat e punëtorëve dhe punëdhënësve. Këtu përfshihen dispozita identike me 
Urdhëresën për barazi racore sa i përket definicionit të diskriminimit, keqtrajtimit, ndalimit të 
dhënies së urdhrit për të diskriminuar dhe definicionit të viktimizimit, poashtu janë identike sa i 
përket veprimeve pozitive, të drejtës për mbrojtje ligjore dhe bartjes së barrës së provave. Sa i 
përket mbrojtjes dhe të drejtave të personave me aftësi të kufizuara, kjo urdhëresë kërkon nga 
punëdhënësit që të sigurojnë vend të përshtatshëm ku personi me aftësi të kufizuar i cili është i 
kualifikuar për atë vend të punës të ketë mundësi të marr pjesë në trajnim dhe punë me pagesë. 
Pra edhe një herë lejohen përjashtime në parimin e trajtimit të barabartë, për shembull, kur në 

                                                                                                                                                                                                            

konsultimit me Parlamentin Evropian, mund të marr veprimet e duhura për të luftuar diskriminimin në baza gjinore, racore, 

përkatësisë etnike, fesë apo besimit, paaftësisë, moshës apo orientimit seksual.”      
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një organizatë fetare duhet të ruhen vlerat themelore apo kur punëdhënësi në mënyrë të 
ligjshme kërkon nga punëtori që ai të ketë moshën e caktuar për të u punësuar.  
 
Praktika Gjyqësore e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë (GJED) 
 
Praktika gjyqësore e GJED është një burim tjetër i cili e pasuron ligjin Anti-diskriminues të BE-
së. Me zhvillimin e praktikës së vet gjyqësore, GJED kontribuon drejt një koncepti të ri dhe 
gjithëpërfshirës të barazisë.  
 
Tradicionalisht BE ka qenë shumë aktive në luftimin kundër diskriminimit gjinor në sferat të cilat 
ndikojnë në veprimtarinë e tregut – në pikëpamje shoqërore dhe ekonomike. Rastet më të 
shumta dhe më të rëndësishme nga praktika gjyqësore kanë përfshirë punësimin, lehoninë, 
diskriminimin e tërthortë, punën me gjysmë-orar dhe ndihmën sociale. Gjykata Evropiane e 
Drejtësisë gjithashtu ka qenë aktive në tentimin e ndaljes së diskriminimit tërthortë kundër 
femrave të cilat punojnë në treg dhe ka verifikuar mundësit për veprime pozitive në rregullimin e 
strukturës së diskriminimit. 
Sipas praktikës gjyqësore të zhvilluar nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë GJED, rregullat e 
përgjithshme janë që diskriminimi gjinor i drejtpërdrejt asnjëherë nuk mund të arsyetohet. 
Sidoqoftë, diskriminimi i tërthortë mund të arsyetohet objektivisht në qoftë se masat e përdorura 
përputhen me nevojën e përgjithshme, masat janë të përshtatshme në arritjen e qëllimeve dhe 
kur ato masa konsiderohen të domosdoshme për atë veprim.3 
 
BE është përqendruar në diskriminimin gjinor në vend të punës – posaçërisht kur kemi të bëjmë 
me pagesë të barabartë, benificione në punë dhe mundësi. Rasti kryesor ishte 43/75, Defrenne 
kundër Sabena [1976] është ky rast për të cilin GJED ka themeluar papranueshmërinë e 
diskriminimit gjinor të drejtpërdrejt lidhur me pagesë.  
 
Diskriminimi sa i përket shtatzënisë përbënë një sërë  të diskriminimeve në baza gjinore. 
Sa i përket rekrutimit, rasti C-177/88, Dekker kundër Stichting VJV [1990] ECR I-3941, GJED 
konstatoj se vendimi i punëdhënësit që të mos punësohen kandidatët të cilët janë shtatzëne, 
edhe pse ajo mund të jetë kandidatja më e mirë në mes konkurruesve,  ka përbërë diskriminim 
të drejtpërdrejtë në baza gjinore. Në rastin 438/99, Jiménez Melgar kundër Ayuntamiento de los 
Barrios [2001] ECR I-6915, GJED konsideron se vendimi për mos-vazhdimin e kontratës me 
afat të caktuar të punës për shkak të shtatzënisë gjithashtu përbënë diskriminim të 
drejtpërdrejtë në baza gjinore.  Sa i përket shkarkimit nga puna për arsye të shtatzënisë, rasti 
32/93, Webb kundër EMO Cargo (UK) Ltd. [1994] ECR I-3567, me këtë rast GJED konstatoj se 
punëtorët nuk mund të shkarkohen nga puna kur të mbeten shtatzëna, edhe në qoftë se 
kontraktohen vetëm për të përmbushur pjesën e pushimit të lehonisë të ndonjë punëtoreje 
tjetër. 
Fusha e mbrojtjes kundër diskriminimit gjatë shtatzënisë gjithashtu mund të zgjerohet në çështje 
të pagesës së lehonisë.  

                                                           
3 Shiko rastin 170/84, Bilka Kaufhaus GmbH kundër Karin Weber von Hartz [1986] ECR 1607. 
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Në rastin 342/93, Gillespie dhe të tjerët kundër Northern Health dhe Bordit për Shërbime 
Sociale [1996] ECR I-0475 GJED gjeti se paga e femrave mund të reduktohet gjatë pushimit të 
lehonisë, por jo deri në atë nivel sa që mund dëmtoj qëllimet e pushimit të lehonisë. 
 
Një element i ndërlidhur me mbrojtjen i adresohet statusit të kushteve kontraktuese gjatë 
pushimit. Në rastin C-136/95, Thibault [1998] ECR I-2011, GJED gjeti se femrat gjatë pushimit 
të lehonisë kanë të drejtë në ngritje të pagave të cilën ngritje ajo do ta kishte pranuar po të 
kishte qenë në punë. Sa i përket sëmundjes gjatë shtatzënisë, në rastin C-66/96, HK Hoj 
Pedersen kundër Faellesforeningen, Danmarks Brugsforeninger (për Kvickly Skive) [1998] ECR 
I-7327, Gjykata e  Drejtësisë tha se punëtorët në përgjithësi kanë të drejtë të gëzojnë të drejtën 
për pagesë të plotë gjatë pushimit mjekësor, e njëjta dispozitë duhet të vlen edhe për femrat 
shtatzëne të cilat vuajnë nga ndonjë sëmundje e shkaktuar nga shtatzënia apo diçka tjetër.  
 
Përfundimisht, njëra nga çështjet më kritike rreth diskriminimit në punë në bazë të shtatzënisë 
është një krahasues për gratë shtatzëna.  Në rastin 32/93, Webb kundër EMO Cargo (UK) Ltd. 
[1994] ECR I-3567 diskutuar më lartë, GJED ka thënë se gjendja e femrave të cilat e 
konsiderojnë veten të paaftë, për arsye të shtatzënisë ti përmbushin detyrat për të cilat janë 
rekrutuar këto raste nuk duhet krahasuar me meshkujt e me probleme shëndetësore. GJED ka 
thënë se shtatzënia në asnjë mënyrë nuk krahasohet me gjendjet patologjike e aq më pak 
mund të krahasohet me mos-prezencën në punë pa arsye të sëmundjes, që të dyja janë situata 
që mund të arsyetojnë shkarkimin nga puna të femrave e që nuk do të konsiderohej diskriminim 
në baza gjinore.   
 
Pjesa më e madhe e femrave preferojnë të punojnë me gjysmë-orari për arsye të përgjegjësive 
tradicionale familjare. Trajtimi ndryshëm në bazë të statusit në  punë me gjysmë-orari mund të 
konsiderohet diskriminim gjinor në mënyrë të tërthortë. GJED ka thënë se nuk është e 
nevojshme të ekzistoi qëllimi për të ekzistuar diskriminimi në baza gjinore.4  GJED poashtu ka 
thënë se nuk është e nevojshme të ekzistoi qëllimi për të ekzistuar diskriminimi dhe se shumica 
e rasteve të diskriminimit të tërthortë ndodhin pa pasur qëllim për të diskriminuar.  
 
Sa i përket konceptit të veprimeve pozitive në rastin 407/98, Abrahamsson dhe Anderson 
kundër Fogelqvist [2000] ECR I-5539, GJED ka përsëritur se konsiderohet si i papranueshëm 
nëse një sistem ka prioritete automatike dhe nuk i shikon karakteristikat individuale të 
kandidatëve. (Është cekur rregulli me rastin e lejimit të kandidatëve femra me kualifikime të 
duhura të kenë prioritet ndaj kandidatëve meshkuj, por me kusht që ndryshimi në kualifikim mos 
të jetë shumë i madh për arsye se zgjedhja e tyre do të përbënte shkelje të objektivitetit).  
 
Në frymën e ndryshimeve të fundit në ligjin anti-diskriminues të BE-së, gjyqtarët dhe prokurorët 
në Kosovë momentalisht ballafaqohen detyrën e rëndësishme dhe sfiduese të zbatimit të ligjit 
kundër-diskriminimit. Gjatë kësaj detyre ata do të kontribuojnë në themelimin e kulturës së 
respektimit të drejtave dhe lirive të njeriut për të gjithë pa diskriminim.        

                                                           
4 Rasti 170/84, Bilka Kaufhaus Gmbh kundër Karin von Hartz ECR dhe rasti 184/89, Helga Nimz kundër Freie dhe Hansestadt 

Hamburg [1991] ECR I-297. 
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Projekt Aktivitetet shtator 2005 

 

Tryezë pune nga lëmi i kundërvajtjeve  
Më 13 shtator 2005 IGJK ka mbajtur sesionin e parë trajnues pas pushimeve vjetore. Kjo tryezë 
pune është një vazhdim i një serie të tryezave të tilla me titull të njëjtë të mbajtura nga IGJK për 
gjyqtarët për kundërvajtje. Pjesëmarrësit shqyrtuan mundësitë për reduktimin e ngarkesës së 
punës nëpër gjykatat për kundërvajtje duke mbledhur propozime të mbështetura përvojën 
praktike të shqyrtimit të rasteve. Për më tepër divizioni për politika ligjore pranë Departamentit 
të Drejtësisë në UNMIK ka prezantuar.       
  
Seminar nga e drejta e punës.     
Më datën 15 shtator 2005 IGJK ka organizuar seminar për gjyqtarët të cilët shqyrtojnë rastet 
nga lëmi i punës. Ky seminar siguroi informata rreth zhvillimeve të fundit rreth legjislacionit nga 
lëmi i punës në Kosovë dhe në shtetet e BE-së duke përfshirë këtu edhe çështjet e anti-
diskriminimit në lidhje me punësimin dhe punën. Ekspertët nga gjykata Supreme e Kosovës, 
gjykata e Qarkut në Prishtine dhe Departamenti i Drejtësisë – Të drejtave të Njeriut dhe 
Sundimit të Ligjit pranë OSBE-së prezantuan temat dhe lehtësuan diskutimet rreth temave të 
lartpërmendura. Në këtë seminar morën pjesë 13 gjyqtar. Dymbëdhjetë nga ta ishin të 
përkatësisë shqiptare dhe një nga ta ishte nga minoritetet në Kosovë.  
 
   
Tryezë diskutimesh mbi Kodin e Përkohshëm të  Procedurës Penale të Kosovës  
Më 20 shtator IGJK ka mbajtur një tryezë të rrumbullakët mbi kodin e procedurës penale për 
gjyqtarët dhe prokurorët nga rajoni i Pejës të cilët shqyrtojnë rastet nga lëmi penal.    
Temat të cilat u diskutohen në këtë tryezë u përqendruan në llogaritjen e dënimeve dhe 
interpretimit të rrethanave renduese dhe rënduese sipas dispozitave të Kodit të Përkohshëm të 
Procedurës Penale të Kosovës. Trajnues të shquar vendor dhe ndërkombëtar nga OSBE dhe 
gjykatat e Pejës kontribuuan në këtë diskutim. Kjo tryezë e rrumbullakët u mbajt në Pejë. 
Tridhjetenjë pjesëmarrës morrin pjesë në këtë tryezë. Një nga ta i përkiste grupit minoritar kurse 
të tjerët ishin të përkatësisë Shqiptare.  
 
Trajnim i Trajnuesve   
 
Këshilli i Evropës (KE) në bashkëpunim me IGJK organizoi vazhdimin e trajnimit të njëzet 
gjyqtarëve dhe prokurorëve të përzgjedhur. Dy nga ta ishin të përkatësisë Serbe kurse të tjerët 
ishin Shqiptar. Sesioni i parë filloi në shtator të vitit 2005 (21 deri 24 shtator 2005). Sesionet e 
radhës janë planifikuar të mbahen në tetor dhe nëntor 2005. Kjo është pjesa e tretë e programit 
trajnues për gjyqtarët dhe prokurorët vendor e cila mëton të zhvilloi aftësitë e posaçme 
trajnuese dhe të avancoi diturinë profesionale dhe ligjore të trajnuesve të ardhshëm përkitazi 
me aplikimin e Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut. Ky program trajnues u përqendrua 
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në disa nga nenet e Konventës Evropiane (neni 2, 3, 5, 6, 8 dhe 10) dhe rasteve nga praktika 
gjyqësore e Gjykatës së Strasburgut. Ekspertë ndërkombëtar mbajtën prezantime mbi temat e 
lartpërmendura. Trajnimi i trajnuesve u mbajt në ndërtesën e IGJK-së në Prishtinë.          
 
Seminar mbi Ndihmën juridike ndërkombëtare      
IGJK në bashkëpunim me divizionin për politika ligjore, DD dhe me zyrën për kthime dhe 
komunitete në UNMIK organizoi një seminar me temën e lartpërmendur për gjyqtarët dhe 
prokurorët e lëmisë penale nga të gjitha rajonet e Kosovës. Në këtë seminar u mbajtën 
prezantime dhe diskutimeve të ndërlidhura me Ndihmën Juridike Ndërkombëtare dhe zbatimin e 
instrumenteve juridike përkatëse si: Kërkesat për ekstradim, riatdhesimi i emigrantëve kërkesat 
për ndihmë juridike ndërkombëtare e bërë ndaj autoriteteve të huaja (shërbimi i dokumenteve, 
letrave qarkore), ekzekutimi i aktgjykimeve dhe transferimi i personave të dënuar, parimet 
themelorë të urdhër-arrestit Evropian (aspekte ligjore dhe praktike rreth zbatimit të saj), dhe 
urdhërarresti ndërkombëtar. Në këtë seminar morën pjesë njëzet e tre pjesëmarrës, të gjithë 
ishin të përkatësisë shqiptare.   
 
 

Ngjarjet e ardhshme 
 
 
Punëtori rreth Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale – Mbrojtja e dëshmitarëve dhe 
viktimave  
 
Grupi përfitues: Gjyqtarët që shqyrtojnë rastet penale dhe prokurorët   
Temat që do të diskutohen në këtë tryezë do të përqendrohen në procedurat penale dhe masat 
për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe viktimave. Ky trajnim do të ofroi diskutime interaktive për 
pjesëmarrësit rreth çështjeve diskutabile në procedurat e cekura më lart. Diskutimet do të 
përqendrohen kryesisht në punën e shqyrtimit të rasteve dhe procedura e posaçme për 
shqyrtimet e gjykatës në rastet penale kur nevojitet mbrojtja e posaçme e viktimave. Kjo 
punëtori do të mbahet në ndërtesën e IGJK-së në Prishtinë.  
Data e planifikuar 27 shtator  2005 
 
Tryezë diskutimesh nga e drejta pronësore: 
Grupi përfitues: gjyqtarët të cilët shqyrtojnë rastet nga e drejta pronësore 
  
Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2005, IGJK po planifikon të organizoi një trajnim për gjyqtarët e 
lëmisë civile në rajonin e Prishtinës. Kjo punëtori është e pesta me radhë pas asaj të organizuar 
në Prizren, Gjilan, Pejë dhe Mitrovicë. Në këtë punëtori pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të 
diskutojnë rreth kompetencave të gjykatave të rregullta dhe Agjencionit Kosovar të Mirëbesimit 
(AKM) si dhe aspekte ligjore të drejtës pronësore.   
 
Data e planifikuar: 29 shtator 2005. 
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Tryezë diskutimesh mbi Kodin e Përkohshëm të  Procedurës Penale të Kosovës Procedura 
paraprake 
Grupi përfitues: gjyqtarët dhe prokurorët   
   
Më datën 6 tetor IGJK do të organizoi një tryezë diskutimesh me temën e lartpërmendur e cila 
ka për qëllim të sqaroi kontributin ndaj harmonizimin që iu kushtua gjyqtarëve dhe prokurorëve 
nga rajoni i Prishtinës. Kjo tryeze kryesisht u përqendrua në procedurën paraprake dhe ndikimin 
e saj sipas Kodit të Procedurës Penale. Grupet përfituese janë gjyqtarët dhe prokurorët nga 
lëmia penale. Ky seminar do të siguroi për pjesëmarrësit mundësi për të diskutuar të gjitha 
pengesat me të cilat ata ballafaqohen në punën e tyre të përditshme kur kanë të bëjnë me 
procedurën paraprake. Me këtë seminar poashtu mëtohet që të përmirësohet bashkëpunimi në 
mes të gjyqtarëve, prokurorëve dhe policisë në fazën paraprake. Janë ftuar ekspertë nga 
gjyqësori organet e ndjekjes dhe SHPK për të prezantuar tema relevante në këtë seminar.  
Data e planifikuar: 6 tetor 2005.  
 
Seminar, Etika Gjyqësore      
Grupi përfitues: gjyqtarët dhe prokurorët 
IGJK në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor Prokurorial të Kosovës (KGJPK) do të vazhdoi të 
organizoi një sërë sesionesh trajnimi në pesë rajonet e Kosovës. Këto sesione trajnuese do të 
përqendrohen në aspektet praktike të etikës gjyqësore. Ky trajnim ka për qëllim që të japë një 
vështrim më të thellë në pozitën e gjyqtarit si vendimmarrës individual dhe si vendimmarrës në 
kolegj. Ky seminar do të përqendrohet në përgjegjësinë e gjyqtarit në sundimin e ligjit dhe rendit 
shoqëror në frymën e ndryshimeve më të reja të Kodeve të Etikës dhe sjelljes profesionale.  
 
Punëtori nga e drejta Ekonomike      
Grupi përfitues: gjyqtarët të cilët shqyrtojnë rastet civile dhe ekonomike.  
Kjo punëtori do të prezantoi për pjesëmarrësit dilemat më të shpeshta nga praktika gjyqësore 
që kanë të bëjnë me Kontratat ekonomike, Transaksionet dhe posaçërisht marrëveshjet 
ekonomike, mbi shitjen e mallrave. IGJK do të ftoi disa nga praktikuesit më të shquar në fushën 
e të drejtës ekonomike në Kosovë për të marrë pjesë në cilësinë e trajnuesit. Kjo punëtori ka 
për qëllim të nxis fillimin e një diskutimi profesional në mes të gjyqtarëve të cilët shqyrtojnë 
rastet ekonomike nga të gjitha instancat në mënyrë që të lehtësohet harmonizimi i praktikave 
gjyqësore në rastet ekonomike.  
Data e planifikuar:13 tetor 2005-10-03 
 
Punëtori përkitazi me ekzekutimin e sanksioneve penale  
Grupi përfitues: Gjyqtarët dhe prokurorët  
IGJK do të organizoi një punëtori rreth çështjeve penale për gjyqtarët dhe prokurorët e lëmisë 
penale. Kjo punëtori do të përqendrohet në ekzekutimin e Sanksioneve penale sipas ligjit të 
aplikueshëm në Kosovë. Pjesëmarrësve do të iu jepet mundësia që të dëgjojnë prezantime mbi 
aspektet kryesore procedurale. Profesionistë të shquar ligjor – gjyqtarë nga gjykata e qarkut dhe 
ajo supreme do të prezantojnë raste të ndryshme duke ofruar kështu mundësinë për diskutime 
mbi problemet specifike në ekzekutimin e aktgjykimeve penale.     
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Trajnim për trajnuesit  
Grupi përfitues: gjyqtarët dhe prokurorët e zgjedhur për të u bërë trajnues përkitazi me 
Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut.  
 
IGJK në bashkëpunim me Këshillin e Evropës (KE) do të vazhdoi të organizoi trajnime për 
njëzet gjyqtarë dhe prokurorë në tetor dhe nëntor. Kjo është pjesa e tretë e programit trajnues 
për gjyqtarët dhe prokurorët vendor dhe ka për qëllim që në këta pjesëmarrës të zhvilloi 
shkathtësi të posaçme trajnuese dhe të ngrish diturinë profesionale ligjore të këtyre trajnuesve 
të ardhshëm në fushën e aplikimit të Konventës Evropiane të drejtave të njeriut. Programi 
trajnues në tetor do të përqendrohet në nenet (5, 6, 8 dhe 10) të Konventës Evropiane dhe në 
praktikën gjyqësore të Gjykatës së Strasburgut. Ekspertët ndërkombëtar do të mbajnë dhe 
vlerësojnë trajnimin.  
 
Datat e planifikuara: 19-22 tetor 2005.         
 
 
 
 
  
 
 
   
 


