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BULETINI I IGJK-së 

tetor 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.   
 

KODI I ETIKËS DHE SJELLJA PROFESIONALE PËR GJYQTAR DHE PROKUROR* 

 
Z. Hilmi Zhitija 

Prokuror Publik i Kosovës, anëtarë i Këshillit Gjyqësor Prokurorial 

 

 

1. Definicioni i Etikës. 

Etika si degë e filozofisë daton, qysh nga kohët e lashta. Me etikën janë marrë  shumë filozof 
duke filluar prej Aristotelit, Sokratit, Platonit, e deri te Zhan - Paul Sartre, Mahatma Gandhi, 
Mao- Ce Tungu dhe të tjerë të kohës. Etika si degë e filozofisë ka të bëjë me mesazhet dhe 
deklaratat për vlerat morale. Si degë të rëndësishme të etikës janë të njohura, etika subjektive 
apo vlerat subjektive, etika e interesave, etika ekzistenciale, etika e përgjegjësisë  dhe shumë të 
tjera. 

Të gjitha shkollat e filozofisë, parësore kanë virtytet dhe karakteristikat të cilat janë vendimtare 
për funksionimin e jetës e sidomos të një shoqërie të organizuar me profesionet e saja të 
rëndësishme apo më mirë me thanë profesionet me përgjegjësi dhe autoritativ. 

Disa prej virtyteve të rëndësishme janë të njohura edhe në religjionet e hershme e deri tek 
religjionet e kohës të cilat promovojnë respektimin e jetës dhe gjykimin e vrasjes së njeriut, 
respektimin e nderit, personalitetin etj. Kështu religjionet e mëdha kanë kodet e sjellje, p sh. 
Jevrejt dhe të Krishterët i kanë dhjetë urdhrat, Islami rregullat dhe parimet fundamentale të cilat 
i mundësojnë shoqërisë të mbijetoj. 

Vlerat vijuese me siguri janë esenciale për mirëqenien e shoqërisë sikurse janë: serioziteti, 
kredibiliteti, integriteti, sinqeriteti, humaniteti, saktësia, dashuria për drejtësinë. Mendoj se këto 
janë virtytet për të cilat gjyqtarët dhe prokurorët duhet kujdesur. Jeta ka dëshmuar se sa është 
vështirë ta dajeshë të drejtën edhe përkundër dispozitave të caktuara ligjore, sepse gjykimi 
mund të mos jetë i drejtë e posaçërisht kur është i vonuar. E drejta e vonuar nuk është e drejt. 
Prandaj edhe përkundër aplikimit të dispozitave ligjore mund të kemi shkeljen e ndonjë të drejte 
për shkak të kolizioneve të parimeve të etikës. Kjo është atëherë kur në një shoqëri ndonjë 
sjellje nuk është e pranueshme, por ajo sjellje nuk është përkufizuar me ligj dhe nuk është 
sanksionuar. 
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Prandaj, çdo shoqëri përcakton dhe themelon rregulla të sjelljes për personat me funksione 
përgjegjëse. Këto rregulla, nuk do mend, se janë në funksion të detyrave që personat 
përgjegjës i ushtrojnë. Shpeshherë këto dispozita të përcaktuara për sjelljet e personave me 
funksione përgjegjëse nuk janë konkrete dhe të përkufizuar për çdo sjellje e cila mund të jetë në 
kundërshtim me etikën e atij funksioni. Mirëpo personat me funksione përgjegjëse e dinë dhe 
duhet ta din se si duhet të sillen dhe si duhet bërë. Kështu për shkelje të rregullave të etikës 
organet kompetente mund të shqiptojnë sanksionet përkatëse.  

Funksionet me përgjegjësi të ndjeshme publike, psh. udhëheqësit fetar, mjekët, avokatët, 
farmacistët, gazetarët, qeveritarët, parlamentarët, kanë nxjerrë rregullat e veta të mirësjelljes të 
cilat rregulla janë të përmbledhura e të kodifikuar dhe quhet Kodi i Etikës. 

Edhe gjyqtarët dhe prokurorët posedojnë kodin e tyre të etikës. Sikur se kemi cekur edhe më 
parë, kodet e etikës janë të përgjithësuara nuk kanë ndonjë përkufizim të saktë ashtu sikur se e 
ka e drejta penale kur kemi të bëjmë me të drejtat fundamentale për të drejtat dhe lirit e njeriut 
dhe mbrojtjes së pronës. Do të jetë e mjaftueshme që të drejtat, obligimet dhe shkeljet lehtë të 
nxirren nga kodet sipas interpretimit dhe vlerësimit të organit kompetent i cili autorizohet me ligj. 
Kur kemi të bëjmë me sanksionet për shkak të shkeljes së Kodit të Etikës, parimi i ndalimit të 
sanksioneve të dyfishta (ne bis in idem) nuk është i aplikueshëm. Gjyqtari dhe prokurori janë në 
marrëdhënie speciale me shtetin.       Kjo marrëdhënie me shtetin japë të drejta speciale, por 
gjithashtu edhe detyra koresponduse dhe në rast të neglizhencës edhe sanksione shtesë. 

Gjyqtarët dhe prokurorët janë të një sistemi gjyqësor. Gjyqësia duhet të jetë e pavarur prej 
legjislativit dhe ekzekutivit në çdo aspekt të mundshëm, por jo edhe pa përgjegjësi për punën e 
vetë. Gjyqësia legjitimitetin duhet ta marri nga përfaqësuesit e popullit dhe atyre duhet tu 
përgjigjen për punën e vetë. Prokuroria publike, gjithashtu duhet të jetë e organ shtetëror i 
pavarur me ndonjë lidhje bashkëpunimi me ekzekutivin kur kemi të bëjmë me çështjet e 
përgjithshme ose me interes të përgjithshëm shtetëror e kurrsesi me  çështje individuale. 

Gjyqtari në punën e vetë duhet të jetë i pavarur në vendim marrje por gjithën në përputhje me 
ligjin. Këtë duhet kultivuar dhe ruajtur me përkushtim prej çdo organi mbikëqyrës. Gjykatat ma 
të larta japin sugjerime dhe interpretime me vendimet e tyre të cilat duhet publikuar, kodifikuar e 
që në vete bëjnë praktikën gjyqësore pa të cilën as që mund të mendohet e drejta penale. 
Gjyqtarët e niveleve më të ultë apo ma mirë me thanë të gjithë gjyqtarët do të respektojnë 
qëndrimet e seancës së përgjithshme të Gjykatës Supreme. 

Sa i përket prokurorëve çështja e pavarësisë qëndron diç ndryshe. Funksioni i prokurorit 
ushtrohet në bazë të hierarki ashtu që autorizimet e prokurorëve më të ultë burojnë nga 
autorizimet e prokurorit më të lartë ( neni 8 dhe 49 të ligjit mbi prokurorit publike). Andaj, 
prokurorët më të ultë respektojnë udhëzimet juridike të dhëna nga autoriteti në hierarki më të 
larta, nga të cilët ata varen. Gëzojnë të drejtën që udhëzimet që u drejtohen atyre të jenë me 
shkrim. 

Kodi i Etikës për Gjyqtar në vete përmbajnë dispozitat e përgjithshme dhe ato të veçanta. 

           

 



 

OSCE Building ID no 47, 99 Ramiz Sadiku Street 
      Tel: +(381-38) 248-688/689   

Fax: +(381-38) 248-688/204 

Buletini i IGJK-së tetor 2005   

2. Dispozitat e veçanta 

            

Me dispozita të përgjithshme janë të përkufizuara parimet e përgjithshme e që kanë të bëjnë me 
sjelljet dhe mënyrën e krijimit të besimit të publikut për dinjitetin, integritetin dhe pavarësinë e 
pushtetit gjyqësorë. Një gjykatës duhet të zbatoj standarde të larta të sjelljes profesionale dhe 
personale, të respektoj dhe zbatoj ligjin, të kryej detyrat e funksionit të tij në mënyrë të pa 
anshme dhe të kujdesshme. Të evitoj çdo sjellje apo situate që do të vinte në pikëpyetje 
integritetin, paanshmërinë apo pavarësinë e tij. 

Të kryej detyrat e tij në pajtim me standardet e të drejtave të njeriut të njohura 
ndërkombëtarisht. Kjo ka efekte jo vetëm për jetën profesionale të gjykatësve por edhe për disa 
aspekte të jetës private, në ato raste kur vepra e gjykatësit mund të dëmtoj imazhin e gjykatësit 
në sytë e publikut, gjë që do ndikonte në imazhin e gjithë pushtetit gjyqësor. 

 

           3. Rregullat e veçanta të Etikës 

Gjykatësi ka për detyrë të mbrojë të drejtat dhe liritë e të gjithë personave gjatë procedurave 
gjyqësore. 

Gjyqtari ka për detyrë që të zbatojë ligjin në mënyrë të rregullt duke përfshirë këtu edhe 
standardet e njohura ndërkombëtare, t’i trajtojë çështjet me drejtësi dhe duke i evituar qëndrimet 
diskriminuese mbi çfarëdo baze qoftë kjo, psh. diskriminimi në bazë të gjinisë, orientimit 
seksual, racës, ngjyrës, karakteristikave tjera gjenetike, gjuhës, besimit, bindjeve politike apo 
bindjeve tjera, të origjinës nacionale ose shoqërore, lidhjes me pakicat kombëtare, pasurisë, 
shëndetit, invaliditetit apo statutit tjetër. 

Gjyqtari duhet të jetë i njohur me vlerat kulturore që të kuptojë më mirë problemet shoqërore 
dhe personale të njerëzve me të cilat ai haset gjatë ushtrimit të funksionit të tij. 

Gjykatësi në veçanti ka këto përgjegjësi: 

Të veproj në mënyrë të pavarur dhe të paanshme në të gjitha rastet pa rënë nën ndikimin e 
faktorëve të jashtëm, dhe të kryej detyrat gjyqësore duke u bazuar në fakte dhe ligjin, pa kur 
farë influence, ndikimi të pa drejtë, presioni të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga çfarëdo sfere 
qoftë; 

Të ikë çdo lloj konflikti interesi të mundshëm të bazuar në baza familjare, shoqërore, si dhe 
marrëdhënieve profesionale ose financiare. Apo ma mirë me thanë çfarëdo konflikti interesi. 
Sipas plotësimeve të Kodit të Etikës, tani gjyqtarët kanë për obligim që të bëjnë transparente 
çdo lloj konflikti interesi, pa marrë parasysh në objektivitetin e tij apo çfarë vendimi do të marri 
dhe në cilën fazë të procedurës çështja gjendet. Është i obliguar që ta informoj kryetarin e 
gjykatës për konflikt interesi e mundësisht të kërkoj përjashtimin nga ajo çështje. Kryesore është 
që palët në procedurë të jenë të njohura për konflikt interesin. E nëse palët në procedurë 
pajtohen që çështja të gjykohet , gjyqtari ka mundësi ta gjykoi çështjen nëse nuk ka pengesa 
ligjore. 
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           Lista e konfliktit të interesit ose shkaqeve për të cilat mund të përjashtohet një gjykatës 
nuk mund të jetë gjithëpërfshirës, andaj ajo duhet vlerësuar rast për rast. 

 

           4. Veprimtarit jo gjyqësore 

Në përgjithësi, gjykatësi, mund të ushtrojë aktivitete të tjera jashtë mandatit të tij gjyqësorë duke 
përfshirë ato që kanë të bëjnë me ushtrimin e të drejtave të tij si qytetarë ose atyre që kanë të 
bëjnë me interesa profesionale dhe pavarësinë. Kjo e drejtë është e kufizuar për aq sa 
aktivitetet e jashtme janë në mospërputhje me besimin tek gjykatësit, me paanshmëri dhe 
pavarësinë e gjykatësit, apo angazhimin për tu marrë në mënyrë të kujdesshme dhe të 
vëmendshme me çështjet e sjella para tij. Duke pasur parasysh dispozitat e lart cekura gjykatësi 
mund të merret me aktivitetet e ,më poshtme, por me lejen e Këshillit Gjyqësor-Prokurorial. 

Të flasin, shkruajnë, japin leksione dhe të marrin pjesë në aktivitete të tjera ligjore, për sistemin 
juridik dhe administrimin e drejtësisë, duke përfshirë edhe rastet kur këto aktivitete organizohen 
nga ndonjë organizatë ose agjenci qeveritare që dedikohet përmirësimit të tyre; dhe të merret 
me art, sport dhe veprimtari të tjera shoqërore dhe rikrijuese dhe të marri pjesë në veprimtari 
civile dhe bamirëse; 

Në veçanti gjykatësi nuk duhet të përfshihet në ndonjë veprimtari, duke përfshirë veprimtaritë 
politike, që është në mospërputhje me funksionin e tij e kurrsesi të ketë ndonjë post udhëheqës 
në ndonjë parti politike as të jetë anëtar i ndonjë partie në çfarë do mënyre. Gjykatësi gjithmonë 
duhet të përfaqësoj dhe të japi pamjen e drejtësisë dhe të paanshmërisë. Gjykatësi nuk duhet të 
inkurajojë, përkrahë ose të marrë pjesë në ndonjë organizatë që mbështet çfarëdo lloj 
diskriminimi. Gjykatësi nuk duhet të mbledhë fonde për ndonjë organizatë ose agjenci apo të 
lejojë përdorimin e emrit të tij për këtë qëllim ose të lejojë përdorimin e prestigjit të funksionit 
gjyqësor për atë qëllim. 

Gjykatësi nuk duhet të merret me çështje financiare dhe biznesi që mund të reflektojnë keq në 
paanshmërinë e tij, ndikojnë në kryerjen e detyrave gjyqësore në mënyrën e duhur, shfrytëzojnë 
pozitën e tij si gjykatës ose e përfshin atë marrëdhënie ekonomike me avokatët apo persona që 
mund ta dalin para gjykatës në të cilën ai shërben. 

Gjatë gjithë kohës që ushtrojnë detyrën e tyre, gjykatësi është i ndaluar që të zhvilloj ndonjë 
praktikë tjetër juridike, ose në mënyrë private të kryejë ndonjë funksion gjyqësor që të veproj si 
mbrojtës, ndërmjetësues, negociues) 

Gjykatësi dhe familja e tij, në asnjë mënyrë nuk duhet të pranojnë dhurata, privilegje, favore ose 
premtime për ndihmë materiale prej ndonjë personi, që në një mënyrë drejtpërdrejtë ose të 
tërthortë, ka interes për çështjen që gjykohet nga gjykatësi. 

Gjykatësit dhe prokurorët janë të obliguar që të bëjnë të ditur çdo lloj të ardhura nga aktivitet e 
tija apo për çdo vit të lajmëroi-deklaroj pasurin e tij të luajtshme dhe të pa luajtshme dhe të 
anëtarëve të familjes së ngushtë. Gjyqtarët dhe Prokurorët janë të obliguar që në kërkesë të 
Këshillit Gjyqësor-Prokurorial të deponojnë të gjitha të ardhurat financiare vjetore apo 6 mujore. 
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5. Përgjegjësitë gjyqësore  

Gjykatësi ka detyrë që gjatë ushtrimit të detyrave gjyqësore të sigurojë trajtimin e çështjeve në 
mënyrë të drejtë dhe efikase. Kjo ka të bëjë me të drejtën e dëgjimit në mënyrë që tu 
mundësohet të gjithë palëve të deklarohen lirshëm duke respektuar dispozitat procedurale, si 
dhe të evitoj çdo vonesë të pa arsyeshme apo neglizhencën në punë. Kjo vlen njëjtë edhe për 
prokurorë. 

Gjykatësit dhe prokurorët janë të obliguar që të kërkojnë të vërtetën pa paragjykime dhe të 
shfrytëzojnë ekspertët e lëmive të ndryshme. Gjyqtarët duhet të përvetësojnë standardet ma të 
larta profesionale dhe për këtë qëllim të vazhdojnë arsimimin ligjor duke marrë pjesë në 
trajnimet kur këto ofrohen. 

Gjykatësit duhet tu shmangen diskutimeve vetëm me një palë, psh me avokat të njërës palë pa 
qenë prezent edhe pala tjetër (ex parte). Në rast se ndodhë një komunikim i tillë gjykatësi duhet 
tu tregoj menjëherë palëve tjera. Të përfshira në çështjen. 

Gjykatësi duhet të tregojë gatishmëri dhe respekt ndaj individëve, të jetë i durueshëm, i denjë 
dhe i sjellshëm me palët, të pandehurit, dëshmitarët, avokatët, prokurorët, gjykatësit e tjerë, 
gjykatësit porotë, dhe persona tjerë me të cilët i lidhë puna, dhe duhet të kërkoj të njëjtën gjë 
nga avokatët, nëpunësit, punonjësit e gjykatës dhe peronave të tjerë. 

Duhet cekur se të gjitha këto që u thanë vlejnë edhe për Prokurorë, nga se edhe Kodi i etikës 
për Prokurorë, po thuaj se është i njëjtë me at të gjykatësve, me përjashtime kur kanë të bëjnë 
me kompetencat e tyre cilat rrjedhin nga dispozitat ligjore. 

Në fund duhet thënë se kjo temë është e gjerë dhe ka për çka të flitet e të diskutohet gjithnjë. 

 

 

* Materjali është prezantuar në seminarin e mbajtur nga IGJK në Tetor të vitit 2005. ETIKA 
NË PRAKTIKË – NDRYSHIMET E REJA NË Kodet e Etikës, Dispozitat e tanishme dhe 
vizioni për të ardhmen.   
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Projekt Aktivitetet shtator 2005 

 

Punëtori rreth Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale   
 
Grupi përfitues: Gjyqtarët që shqyrtojnë rastet penale dhe prokurorët   
Më 27 shtator 2005 IGJK Organizoi një trajnim mbi Kodin e Procedurës Penale. Temat e 
diskutuara në këtë tryezë u përqendrohen në procedurat penale dhe masat për mbrojtjen e 
dëshmitarëve dhe viktimave. Ky trajnim ofroi diskutime interaktive për pjesëmarrësit rreth 
çështjeve diskutabile në procedurat e cekura më lart. Diskutimet u përqendruan 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 u mbajt në ndërtesën e IGJK-
së në Prishtinë. NË këtë punëtori morën pjesë shtatëmbëdhjetë gjyqtar. Në mesin e tyre nuk 
pati pjesëmarrës nga radhët e minoriteteve. Gjatë këtij trajnimi prezantimet u mbajtën nga: një 
gjyqtar nga gjykata e Qarkut, një prokuror ndërkombëtar dy ekspert nga UNICEF-i dhe një nga 
DD/UNMIK-ut.      
  
Tryezë diskutimesh nga e drejta pronësore: 
 
Grupi përfitues: gjyqtarët të cilët shqyrtojnë rastet nga e drejta pronësore 
  
Më datën 29 shtator 2005 IGJK organizoi një punëtori nga e drejta pronësore për gjyqtarët e 
lëmisë civile nga rajoni i Prishtinës. Kjo punëtori është e pesta me radhë pas asaj të organizuar 
në Prizren, Gjilan, Mitrovicë dhe Pejë. Në këtë punëtori diskutuan rreth kompetencave të 
gjykatave të rregullta dhe Agjensionit Kosovar të Mirëbesimit (AKM) si dhe aspekte ligjore të 
drejtës pronësore. Katër gjyqtar nga gjykata e qarkut në Prishtinë kontribuuan në trajnim 
përmes prezantimeve të tyre. Në këtë sesion trajnues morën pjesë dhjetë gjyqtar.  
 
Seminar mbi bashkëpunimin në procedurën paraprake 
 
Grupi përfitues: gjyqtarët dhe prokurorët që shqyrtojnë dhe ndjekin rastet e tilla.    
   
Më datën 6 tetor IGJK organizoi një tryezë diskutimesh për gjyqtarët e lëmisë penale, prokurorët 
publik dhe policët  me përqendrim në kompetencat e organeve të ndryshme gjatë procedurës 
paraprake me theks të veçantë në procedurën për arrest dhe paraburgim. Ky seminar siguroi 
për pjesëmarrësit diskutime për të gjitha pengesat me të cilat ata ballafaqohen në punën e tyre 
të përditshme dhe mënyra të mundshme të zgjidhjes së tyre në mënyrë që të lehtësohet 
bashkëpunimi në mes të aktorëve të ndryshëm në procedurën paraprake. Trajnimi u mbajt në 
ndërtesën e IGJK-së në Prishtinë Trembëdhjetë gjyqtarë dhe prokuror dhe tetë hetues policie 
morën pjesë në këtë sesion trajnues. Një nga pjesëmarrësit ishte i përkatësisë Serbe. Njëzet 
pjesëmarrës ishin të përkatësisë Shqiptare.  
 
Seminar mbi Etikën Gjyqësore      
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Më datën 11 tetor 2005 IGJK në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor Prokurorial të Kosovës 
(KGJPK) organizoi një seminar mbi ndryshimet e reja në Kodet e etikës dhe sjelljes profesionale 
për gjyqtarë dhe prokuror dhe ndikimi i  tyre ligjor. Instituti ka për qëllim që të përfshijë të gjithë 
gjyqtarët Kosovar dhe Prokurorët në seminare mbi etikën gjyqësore dhe të ngrit diturinë e tyre 
mbi rregullat themelore, parimet dhe kërkesat e Kodeve të mirësjelljes. Gjatë këtij seminari 
trajnuesit nga KGJPK prezantuan një pasqyrim të shkurtër të procedurave disiplinore të 
iniciuara pranë KGJPK-së dhe elaboruan rolin e Njësitit Për Inspektim Gjyqësor pranë 
DD/UNMIK. Seminari u mbajt në ndërtesën e IGJK-së në Prishtinë. Trembëdhjetë pjesëmarrës 
morën pjesë në sesionin trajnues të gjithë ishin të përkatësisë Shqiptare.  
 
Punëtori nga e drejta Ekonomike      
Më datën 13 tetor 2005 IGJK organizoi një punëtori nga e drejta Ekonomike. Kjo punëtori kishte 
për qëllim të qet në shesh disa nga dilemat më të shpeshta nga praktika gjyqësore që kanë të 
bëjnë me Kontratat ekonomike, Transaksionet dhe posaçërisht marrëveshjet ekonomike, mbi 
shitjen e mallrave. IGJK ftoi disa nga praktikuesit më të shquar në fushën e së drejtës 
ekonomike në Kosovë për të marrë pjesë në cilësinë e trajnuesit. Kjo punëtori kontribuoi në 
harmonizimin e praktikës gjyqësore në rastet ekonomike përmes diskutimit profesional në mes 
të gjyqtarëve të cilët shqyrtojnë rastet ekonomike nga të gjitha instancat e sistemit gjyqësor në 
Kosovë. Kjo punëtori u mbajt në ndërtesën e IGJK-së në Prishtinë. Njëzet e pesë pjesëmarrës 
morën pjesë në këtë sesion trajnues. Njëzet e tre nga ta ishin të përkatësisë Shqiptare, një nga 
ta ishte nga radhët e minoritetit Serb dhe një tjetër kishte përkatësi tjetër nga radhët e 
minoritarëve.        
 
Punëtori përkitazi me ekzekutimin e sanksioneve penale  
Më 18 tetor IGJK organizoi një punëtori rreth çështjeve penale për gjyqtarët dhe prokurorët e 
lëmisë penale dhe kryetarët e gjykatave. Kjo punëtori u përqendrua në ekzekutimin e 
Sanksioneve penale sipas ligjit të aplikueshëm në Kosovë. Pjesëmarrësve iu dha mundësia që 
të dëgjojnë prezantime mbi aspektet kryesore procedurale. Profesionistë të shquar ligjor – 
gjyqtarë nga gjykata e qarkut dhe ajo supreme si dhe zyrtarë të udhëheqjes së burgjeve 
prezantuan raste të ndryshme duke ofruar kështu mundësinë për diskutime mbi problemet 
specifike në ekzekutimin e aktgjykimeve penale. Tridhjetë e gjashtë gjyqtarë dhe kryetar të 
gjykatave morën pjesë në këtë seminar. Të gjithë ishin të përkatësisë Shqiptare.  
      
Trajnim për trajnuesit  
IGJK në bashkëpunim me Këshillin e Evropës (KE) vazhdoi të organizoi trajnime për njëzet 
gjyqtarë dhe prokurorë. Sesioni i tetorit u mbajt nga 19 deri 22 tetor në ndërtesën e IGJK-së në 
Prishtinë. 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 ngrit 
diturinë profesionale ligjore të këtyre trajnuesve të ardhshëm në fushën e aplikimit të Konventës 
Evropiane të drejtave të njeriut. Programi trajnues në tetor u përqendrua në nenet 5, 6, 8 dhe 10 
të Konventës Evropiane për Të Drejtat e Njeriut dhe në praktikën gjyqësore të Gjykatës së 
Strasburgut. Ekspert të shquar  ndërkombëtar mbajtën dhe vlerësuan këtë trajnim.  
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Seminar: Praktikat e Ndërmjetësimit në Procedurën Civile    

Si një përgjigje në interesin e shtuar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në zgjidhjen alternative të 
kontesteve dhe ndërmjetësimin, më 8 Nëntor IGJK organizoi seminarin e lartpërmendur për 
gjyqtarët të cilët shqyrtojnë rastet civile. Ky trajnim kishte për qëllim të shqyrtoi praktikat më të 
mira dhe modelet legjislative Evropiane për ndërmjetësimin. Duke shqyrtuar këto modele edhe 
më tej, qëllimi i IGJK-së ishte që të lehtësoi zhvillimin dhe kuptimin më të thellë te gjyqtarët të 
cilët shqyrtojnë rastet civile mbi përgjegjësitë e themelimit të praktikave ndërmjetësuese në 
procedurat civile brenda kornizës së ligjeve të aplikueshme në Kosovë. Trajnimi u mbajt nga një 
ekip i ekspertëve ndërkombëtar dhe vendor. Seminari u mbajt në ndërtesën e IGJK-së. Në 
Prishtinë. Trembëdhjetë gjyqtarë morën pjesë në seminar. Dymbëdhjetë nga ta kishin përkatësi 
Shqiptare dhe një – Gorane.  
 
           

Ngjarjet e ardhshme 
 
 
Punëtori- Mbrojtja kundër dhunës në familje   
Grupi përfitues: Gjyqtarët të cilët shqyrtojnë rastet e dhunës në familje 
Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK) ofron një seminar mbi zbatimin e Rregullores së UNMIK-ut 
2003/12, Mbrojtja kundër dhunës në familje, pasi që anëtarët e gjyqësorit kanë treguar një 
interes të madh rreth kësaj çështjeje IGJK ka përfshirë këtë temë në programin e vet të vitit 
2005. Seminari i parë me këtë temë është mbajtur në shkurt të vitit 2005. Ky program adreson 
përgjegjësitë e gjykatave të cilat kanë juridiksion mbi këto raste. Kjo punëtori ka për qëllim të 
filloi diskutime rreth zbatimit të Rregullores dhe të inkurajoi pjesëmarrësit që të paraqesin raste 
në të cilat kanë punuar dhe poashtu t’i paraqesin edhe vështirësitë praktike me të cilat ata po 
ballafaqohen. Gjyqtarë dhe ekspertët nga Ministria e Mirëqenies Sociale, policët do të marrin 
pjesë në diskutime nga tema e lartpërmendur. Kjo punëtori do të mbahet në ndërtesën e IGJK-
së në Prishtinë.  
Data e planifikuar: 15 nëntor 2005.  
 
Seminar nga lëmi i kundërvajtjeve        
 
Grupi përfitues: Gjyqtarët për kundërvajtje  
Në nëntor të vitit 2005 IGJK do të organizoi sesionin trajnues të radhës për një grup të 
gjyqtarëve për kundërvajtje. Seminari është një vazhdim i një serie të ngjarjeve trajnuese të 
ofruara nga IGJK për Gjyqtarët për Kundërvajtje. Agjenda e trajnimit përfshinë kundërvajtjet në 
frymën e Kodit të ri Penal, do të ketë diskutime rreth rasteve ku përfshihen të miturit dhe 
procedurës gjyqësore në rast të ankesës.  
 
Data e planifikuar: 17 nëntor 2005 
 
Punëtori nga e Drejta Penale – Dënimet, llojet e dënimeve, dënimet alternative       
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Grupi përfitues: Gjyqtarët dhe prokurorët e lëmisë penale.   
Temat të cilat do të diskutohen në këtë punëtori do të përqendrohen në procedurat penale sipas 
dispozitave të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. Trajnimi do të ofroi diskutime interaktive 
për pjesëmarrësit rreth çështjeve diskutabile të llogaritjes së dënimeve, llojeve të dënimeve dhe 
dënimeve alternative. Diskutimi do të përqendrohet kryesisht në rastet e pranuara dhe 
procedurën specifike për seancat gjyqësore penale. Kjo punëtori do të mbahet në ndërtesën e 
IGJK-së në Prishtinë.  
Data e planifikuar: 23 nëntor 2005.           
    

 


