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BULETINI I  IGJK 
Qershor 2004 

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

 
 

Forcimi i trajnimit profesional si e drejtë 
 

Garancat Ndërkombëtare dhe Europiane 
 

Sipas principeve të pranuara globalisht 
mbajtësit e posteve të gjykatësve (qoftë 
gjykatës profesional osë porotë) duhet 
të jenë individ me integritet personal dhe 
me trajnim ose kualifikim të duhur 
juridik.1 Sipas standardeve europiane 
gjykatësit dhe kandidatët për poste të 
tilla duhet të kenë trajnim përkatës gratis 
si pjesë dhe pako u kushteve të tyre të 
duhura të punës.2 Sipas Kartës 
Europiane të statutit të gjykatësve, për  
më tepër, një autoritet i cili duhet të jetë i 
pavarur prej organeve ekzekutive dhe 
legjislative duhet të siguroj 
përshtatshmërinë e programeve 
trajnuese si edhe të organizatës e cila i 
implementon ato, duke marrë parasysh 
kërkesat për gjerësi të pikëpamjeve, 
kompetencat dhe paanësinë të cilat janë 
të ndërlidhura më ushtrimin e detyrave 
                                                      
1 Principet Elementare të Pavarësisë së 
Gjyqësorit (të pranuara nga OKB në vitin 1985); 
Udhëzuesi mbi Rolin e Prokurorëve të pranuar 
në Kongresin e Tetë të OKB - së për 
Parandalimin e Krimit dhe Trajtim të 
Kundërvajtësve (1990).                        
2 Rekomandimi Nr. R (94) 12 mbi Pavarësinë, 
Eficencën dhe Rolin e Gjyqeve (Këshilli i 
Ministrave të Këshilli të Europës, 13 tetor 1994, 
Parimi III, Neni 1(a)).   

ligjore. Statuti më tej u garanton 
gjykatësve ruajtjen dhe zgjerimit e 
këtyre njohurive përderisa ju nevojiten 
për të ushtruat detyrat e tyre, duke ju 
ofruar qasje të rregullt në trajnim.3 
Autoriteti i caktuar për të mbikëqyrur 
trajnimet nuk duhet të jetë vetëm i 
pavarur, por gjithashtu duhet të ketë 
resorset për të kryer funksionet e veta.4 
 
Projekti i UE - së “Zhvillmi 
Institucional i IGJK - së” 

 
Ky projekt, i cili ka filluar në fillim të 
muajit maj, është i financuar përmes 
Agjencisë Europiane për Rindërtim e 
cila vecse ka ofruar përkrahje financiare 
gjithëpërfshirëse për IGJK-në gjatë 
viteve 2002 – 2003. 
 
Projekti menaxhohet nga i nënshkruari, i 
cili i raporton Agjencisë Europiane për 
Rindërtim përmes kompansië belge për 
konsultim Trantec, e cila është 
udhëheqëse e konsorciumit të krijuar  

                                                      
3 Nenet 1.1, 2.3 dhe 4.4 (dokumenti i Këshillit të 
Europës DAJ/DOC (98) 23). 
4 Memorandumi Sqarues, pika 2.3. 
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për projekt. Partneri tjerër i konsorciumit 
nga UE është Fondacioni Gjerman për 
Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (IRZ 
– Stiftung) dhe partnerit ynë lokal në 
Kosovë është Qendra Juridike e 
Kosovës dhe, posacërisht, drejtori i saj, 
Haki Demolli. 
 
Unë përsonalisht jam finlandez, dhe 
kam filluar karrierën si hetues i krimeve, 
prokurorë dhe avokatë. Që nga 1990 
punoj për Komisionin Europian dhe 
Gjykatën e të Drejtave të Njeriut në 
Strasburg. Më 1998 – 1999 kam qenë 
krye-avokat në Odën e të Drejtave të 
Njeriut të Bosnjes e Hercegovinës në 
Sarajevë. Unë kam qenë gjithashtu 
trajnues gjyqësor në një sërë shtetesh 
të posa-anëtarësuara në Këshillin e 
Europës. 
 
Zyra e projektit, e cila është e vendosur 
në ndërtesën e IGJK-së, për momentin 
përbëhet prej meje, një përkthyesi dhe 
një asistenti. Eksperti i dytë afatgjatë i 
projektit, Dr. Rainer Deville, është një 
ekspert gjerman i trajnimeve juridike, 
gjithashtu me eksperiencë nga Europa 
Jug-Lindore. Eksperti i tretë afatëgjatë, 
z. Colin Ackerley, është një specialist 
britanik me përvojë të madhe në 
zhvillimin e resorseve njerëzore. Këta dy 
ekspert vecse kanë realizuar një vizitë 
në IGJK dhe janë takuar me stafin e tij 
dhe një numër të të interesuarve. 
Drejtoresha e Projektit Diane Sheinberg 
nga Transtec gjithashtu ishte në 
Prishtinë për të filluar projektin. 
Ekspertët afatëshkurtët lokal dhe 
ndërkombëtar do të kompletojnë grupin 
e projektit në muajt e ardhshëm. 
 
 
 
 

Qëllimet 
 
Qëllimet e projektit janë si ato në vijim:  
 

 Zhvillimi i kapaciteteve administrative 
dhe menaxhuese të Institutit Gjqësor të 
Kosovës për të dhënë edukim themelor 
juridik dhe të vazhdueshëm për 
gjykatësit dhe prokurorët  
 

 Zhvillimi i provimit dhe plan-
programit për edukim themelor juridik 
për gjykatës dhe prokurorë 
  

 Zhvillimi i plan-programit për edukim 
ligjor të vazhdueshëm për gjykatës dhe 
prokurorë 
 

 Zhvillimi i programeve të trajnimit për 
gjykatës porotë për rritjen e vetëdijës së 
tyre për rolin që e luajnë në forcimin e 
sistemit gjyqësor të komunitetit 
 
Këshili Drejtues i Projektit do të jetë 
përgjegjës për: 
 

 Shqyrtimin e politikës së projektit 
dhe adresimin e qështjeve strategjike të 
projektit; 
 

 Shqyrtimin e mbarëvajtjes së 
projektit dhe aprovimin e cfarëdo 
ndryshimi të planit; 
 

 Garantimin e koordinimit të duhur ne 
mes palëve të kyqura. 
 
Këshilli Drejtues do të përbëhet prej 
përfaqësuesve të AER-it, IGJK-së, 
KGJPK-së, Shtyllës I dhe Shtyllës II. 
Takimi i parë mbahet më 17 qershor. 
KGJPK-ja do të përfaqësohet nga 
Gjykatësja Nesrin Lushta, ish Bashkë-
Drejtuese Vendore e IGJK-së. 
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Konsultimet Gjithëpërfshirëse me 
gjyqësorin vendor 
 
Një numër i konsiderueshëm 
konsultimesh janë bërë gjatë fazës 
fillestare me qëllim të marrjes të sa më 
shumë opinioneve për qështjet e lidhura 
me trajnimet e gjykatësve dhe 
prokurorëve në Kosovë. Udhëheqësi i 
grupit edhe më tej ka identifikuar 
përfaqësues të ndryshëm të 
programeve të financuara nga 
donatorët. 
 
Do të kisha dashur të falënderoj të gjitha 
ata, komentet e të cilëve vecse kam 
patur rast ti marr. Shpresoj të takohem 
me më shumë gjykatës dhe prokurorë 
dhe të tjerë në javët dhe muajt në 
vazhdim.  

 
Grupi  i projektit mirëpret bashkëpunimin 
dhe reagimin e gjykatësve dhe 
prokurorëve në këtë projekt. E njëjta 
vlen, jam i bindur, edhe për 
përfaqësuesit e KGJPK-së në Këshillin 
Drejtues.  
 
Më tepër informacione lidhur me ecurinë 
e projektit do të gjeni në buletinet 
informative në të ardhmën. Në 
ndërkohë, përmbledhja e përkthimeve të 
Termeve të Referencës në shqip dhe 
serbisht mund të merret në zyrën e 
projektit, tel. 038 248 688 ose 689, ext. 
109, ose 044 403 179. 
 
Leif BERG 
Udhëheqës i Grupit të Projektit 

 
 

Raporti përmbledhës i seminarit mbi trafikimin e qënjeve njerëzore 
(pjesa e dytë: pjesa e parë është publikuar në buletinin e majit) 

 
 
2) Ndjekja e kryesve 
    
a) Ligji përkatës penal   
 
Rregullorja për ndalimin e trafikimit me 
njerëz në Kosovë ka hyrë në fuqi në 
janar të vitit 2001 (Rreg. e UNMIK-ut 
2001/4) dhe është kompletuar në bazë 
të protokollit të Palermos mbi trafikimin. 
Kjo rregullore është bërë pjesë e Kodit 
të Përkohshëm Penal (edhe pse jo në 
tërësi), i cili ka pezulluar këtë rregullore 
më 6 prill 2004. Kodi i Përkohshëm 
Penal sikurse edhe Protokolli I OKB-së 
definon trafikimin me njerëz në tri pjesë 
apo elemente,: 1. Veprat, 2. mjetet dhe 
3. qëllimin. Në mënyrë që një njeri të 
dënohet për trafikim vepra duhet t’i 
përmbajë të trija këto elemente. Nëse 

viktima është i/e mitur atëherë përdorimi 
i dhunës nuk kërkohet si element.   
 
Kodi i ri parasheh dënime të larta për 
trafikantët mirëpo duhet gjithashtu të 
ceket që në rastet në pritje të zgjidhjes 
dispozitat tranzitore si për shembull neni 
2 i KP-së i shkojnë në të mirë të kryesit 
pasi që aplikohet kigji më i favorshëm. 
Në disa raste Rregullorja 2001/4 është 
më e favorshme se vetë Kodi për 
shembull. Konfiskimi i pronës, dënime 
për persona që angazhojnë persona 
nën moshën 18 vjeqare, apo një vepër e 
kryer nga një person zyrtar gjatë 
ushtrimit të detyrës së tij/saj. Në 
krahasim me Rregulloren 2001/4 Kodi i 
ri nuk parasheh heqjen e përgjegjësisë 
penale për viktimat e trafikimit për 
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ndjekje, prostitucion, hyrje të paligjshme 
presencë apo punë në Kosovë. Ky 
është një problem serioz i cili duhet të 
adresohet pasi që rregullimi i këtij 
problemi ky do të funksionoj si një 
bartës efektiv për viktimat që të 
raportojnë rastet në polici dhe të 
bashkpunojnë me sistemin e drejtësisë 
penale. 
 
Akuza të tjera për krime të ndryshme 
mund të aplikohen dhe mund të vëhen 
sanksione penale kundër kryesve të 
këtyre veprave, dënime të rënda duke 
përdor jo vetëm dispozitat që kanë të 
bëjnë me trafikimin por edhe dispozitat 
për shembull për shpërlarje të parave, 
kontrabandim, vepra për migrim, krime 
kundër integritetit seksual, 
bashkëveprim në kryerje të veprës, dhe 
assistim në vepër penale (neni 26 i KP-
së), gjithashtu edhe neni 201 në 
assistimin e prostitucionit, (edhe pse ky 
nen është i ndërlidhur me nenin 139), 
neni 137 për skllavërimin (edhe pse 
është vështirë që të hetohen rastet e 
tilla pasi që ato mbulohen nga rastet e 
trafikimit), neni 140 (fshehja e 
dokumenteve), neni 274 rreth krimit të 
organizuar, neni 310 i cili përbënë 
veprën e kërcënimit të viktimave gjatë 
procedurës penale kundër krimit të 
organizuar, neni 117 për krimt kundër 
njerëzimit i cili dënon robërinë, 
dhunimin, skllavërimin seksual dhe 
prostitucionin e dhunshëm, si dhe 
përbënë veprat e kalimit të paligjshëm të 
kufirit (neni 8 i Rregullores së 
mëparshme).  
 
Këto dispozita çojnë edhe deri te kapja 
e shumë kryesve në rastet e tilla penale. 
Dënimet plotësuese të parapara në 
kodin e ri gjithashtu do të ishin të 
përshtatshme: ndalimi i ushtrimit të  

 
aktivitetit (si psh. në ndonjë kafiteri), 
konfiskimi i objekteve dhe materjaleve 
gjithashtu ëdhe mbyllja e afarizmit (neni 
54, 57, 60 dhe 82 I KP-së).  
 
b) Procedura e Ligjit Penal                               
 
Që nga data 6 prill, kanë ndodhur 
ndryshime të mëdha në Ligjin e 
Procedurës Penale të Kosovës. 
 
- Ndjekja e rasteve të trafikimit dhe 
sanksionet penale       
 
Sa i përket qështjes së trafikimit me 
njerëz, Kodi i Përkohshëm i Procedurës 
Penale (KPP) përmbanë metoda 
hetuese dhe teknika të ndryshme, 
prokurorët mund të jenë më kreativ në 
shfrytëzimin e këtyre dispozitave në 
mënyrë që ndjekja të jetë më e 
suksesshme. Përdorimi i teknikave të 
ndryshme të hetimeve gjithashtu edhe 
vendimet kreative mund të çojnë deri te 
dënimi dhe sanksionimi i trafikantëve. 
Njohurija e të gjitha llojeve të trafikimit 
nga prokurorët, lartësija e mjeteve që 
gjenerohen me këtë vepër dhe trauma e 
përjetuar nga viktimat mund të 
ndihmojnë gjykatën që të shqiptojë 
dënime më të ashpra ndaj trafikantëve. 
 
Sistemi i drejtësisë në Kosovë ka 
resurse të kufizuara dhe një numër 
shumë të lartë të rasteve shumica e të 
cilave janë raste penale. Alokimi i 
resurseve materjale dhe njerëzore është 
posaqërisht i vështirë në rastet e 
trafikimit. Është e rendësishme që të 
kujtohet nga prokuroritë policia dhe 
gjyqësia se luftimi kundër trafikantëve 
gjithashtu parandalon dhe dënon edhe 
veprat tjera penale siç janë krimi i 
organizuar, korrupcioni, shtrëngimi, 
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shantazhi, keqpërdorimi i drogës, sulmet 
seksuale dhe përhapja e sëmundjes.  
 
Vepra e rëndomtë e trafikimit kryhet nga 
një grup i organizuar prej dhjetë apo më 
shumë personave i cili grup është 
gjithnjë aktiv duke bërë procesin e 
vazhdueshëm të rekrutimit. Ky grup 
punon në nivele të ndryshme (duke 
përfshirë rrëmbyesit, mbledhësit dhe 
shpërlarësit e parave), me fushëveprim 
vendor dhe ndërkombëtar. Qëllimi 
kryesor i kësaj vepre është përfitimi. 
Prandaj mjetet e ndryshme mund të 
përdoren si dëshmi kundër këtij grupi si 
psh. Përgjimi telefonik, konfiskimi i 
kompjuterit të dhenave dhe shënimeve, 
konfiskimi i parave të fituara në mënyrë 
të paligjshme kur kapen para kalimit 
kufitar, depozitimet bankare, apo 
shpërlarje tjera të parave. Kur është e 
mundëshme dhe kur janë mjete të 
aktiviteteve të paligjshme duhet të 
konfiskohen edhe mjetet tjera si 
shtëpitë, mobilet, veturat, rrobat etj. 
Marrja apo konfiskimi i mjeteve të tilla 
mund të jetë po aq efektiv sikurse edhe 
dënimi me burg në përcaktimin e 
veprimeve kriminale.  
 
Kodi i ri i Procedurës Penale ka 
prezantuar një koncept të ri duke hjekur 
nga përdorimi gjyqtarin hetues dhe duke 
themeluar prokurorin si një udhëheqës 
të hetimeve dhe ndjekjes. Një 
pjesmarrës i ri është gjithashtu polici 
gjyqësor i cili është themeluar për të 
mbështetur prokurorin publik në kryerjen 
e detyrimeve të tij dhe për të aplikuar 
masat hetuese. Këto njësite policore 
janë të specializuara në fusha të 
ndryshme dhe janë të caktuara në 
departamente dhe njësi të ndryshme. 
Policët e tillë janë të caktuar dhe po 
trajnohen në mënyrë që të kryejnë  

 
detyrat e tyre relevante. Një qasje 
ekipore dhe një marrëdhënje e mirë në 
mes të prokurorit dhe policisë gjyqësore 
dhe vendimmarrje të përbashkët me sa 
duket janë gjërat kryesore për një 
ndjekje efektive.  
 
Teknikat e posaqme të hetimeve – 
Masat e fshehta teknike të vëzhgimit 
dhe hetimeve    
 
Në Kodin e ri të Procedurës Penale 
është formuar një listë e masave që 
mund të ndërmirren, këto janë: marrja 
në pyetje e të pandehurit, përdorimi i 
dëshmisë së dëshmitarëve expert, 
urdhëri për bastisje (të shtëpive, 
kompjuterëve, kasafortave, dhe marrja e 
çdo lloji të dëshmive). Dëshmitarët 
viktima gjithnjë gjinden nën sfida 
specifike si problemet endemike, 
brutalizimi, reviktimizimi dhe qëndrim 
jostabil. Bashkëpunimi i mirë me 
avokuesit e viktimave mund të sjellë 
dëshmitarë viktima më të mirë dhe raste 
më të suksesshme.  
 
Teknikat tjera që prokurorët 
rekomandohen t’i përdorin janë: 
dëshmitarët bashkëpunues (është kjo 
një dispozitë e re e ndërlidhur me 
përgjimin telefonik), imuniteti, 
marrëveshja për dënimin, masat e 
fshehta, operacionet, marrja e listave 
telefonike, kamerat e vëzhgimit, 
shkëmbimi i operacioneve standarde, 
përgjimi i kompjuterëve dhe paisjeve 
elektronike, vendosja e inçizuesve në 
trup, hetimet financiare, bashkëpunimi 
ndërkombëtar, ekstradimi, protokollet, 
shkëmbimi i informative, rrjeti i mirë dhe 
koordinimi me partnerët tjerë dhe 
policinë.  
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3. Mbrojtja assistimi i viktimave dhe 
aspekte tjera psikosociale dhe të 
procedurave penale     
 
a) Perspektiva psikologjike         
 
Prokurorët dhe zyrtarët e tjerë që 
merren me rastet e trafikimit duhet të 
kenë dijeni rreth aspekteve psikologjike 
që trafikimi ka shkaktuar ndaj viktimës 
kur janë duke pregaditur rastet dhe kur 
janë duke marrë në pyetje apo duke 
marrë deklarata nga viktimat dhe 
dëshmitarët.  
 
Keqtrajtimi i vuajtur nga viktimat e 
trafikimit dhe taktikat e përbashkëta të 
përdorura nga trafikantët mund të 
shkaktojnë traumë të rëndë, dhe kjo 
manifestohet me reaksione specifike 
fizike dhe psikologjike. Reaksionet e 
vërejtura në personat e trafikuar janë 
dorëheqja, nënshtrimi, mosadoptimi, 
mbajtja e fshehtësisë dhe mosbesimi i 
përgjithshëm në tjerët. Në të vërtetë për 
shkak të dhunës së ushtruar ndaj tyre, 
keqtrajtimeve dhe kërcënimeve viktimat 
janë nënshtruar trafikimit pasi që kanë 
parë se mundësitë e tyre për t’u 
kundërpërgjegjur apo të ikur janë 
asgjësuar. Viktimat bëhen përfillëse 
vetëm për të iu shmangur reaksioneve 
të dhunshme kundër tyre, dhe 
parandalohen për t’u paraqitur në polici 
apo për të ikur. Viktimat për shkak të 
traumës dhe frikës së tyre të akumuluar 
nuk mund t’i besojnë askujt; ata 
dyshojnë në vehtën e tyre dhe në tjerët 
dhe për këtë nuk i besojnë as sistemit 
gjyqësor. Shumë persona të trafikuar do 
të zgjedhin të mbrojnë vetëvehten dhe 
familjet e tyre duke mos treguar tregimin 
e tyre dhe përfundojnë duke treguar 
gënjeshtra të ndryshme. Gjithashtu janë  
 

 
shumë të dukshme edhe ndjenjat e 
turpit dhe fajësisë. 
 
Këto aspekte janë bazë për gjyqtarët 
dhe prokurorët që të formojnë një 
atmosferë të sigurt siç është: të ia 
sqarojnë viktimës se ai/ajo është nën 
mbrojtje dhe se do të adresohen nevojat 
e tij/saj themelore. Ata gjithashtu duhet 
të ngrisin besimin duke iu shmangur 
paragjykimit të personit dhe të 
deklarimeve të tij/saj. Marrja në pyetje 
duhet të bëhet në mënyrë të qetë dhe 
duhet bërë duke ndëgjuar dhe 
respektuar viktimën, dhe duke u 
shmagur gjërave premtuese të cilat nuk 
mund të arrihen, në mënyrë që të mos 
përsëritet manipulimi nëpër të cilin 
viktimat kanë kaluar.  
 
b) assistimi i viktimave dhe mbrojtja 
e tyre gjatë hetimeve dhe gjykimit      
 
Informimi adekuat dhe pjesëmarrja e 
viktimës në process ndihmon që të 
sigurohet bashkëpunimi i viktimës rreth 
ndjekjes, Ngritja e të drejtave të viktimës 
së voni i vënë të drejtat e viktimës në të 
njejtin nivel sikur ato të kriminelit. Kjo 
është arsyeja përse sistemet e policisë 
në ditët e sotme përfshijnë avokuesit e 
viktimave dhe ndihma të ngjashme në 
zyret e tyre.  
 
Kodi i Përkohshëm i procedurës penale 
siguron këto të drejta në kapitullin e 
palës së dëmtuar. Çka është më e 
rendësishme është se pala e dëmtuar 
ka të drejtë të tërheq vëmendjen në të 
gjitha faktet dhe të propozojë dëshmi. 
Ndryshimi me procedurën e mëparshme 
është se tani prokurori është përgjegjës 
për hetimet dhe për prezantimin e 
dëshmive gjatë shqyrtimit kryesor. Është 
e rëndësishme që të bëhen hetime të 
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plota, të kujdesshme dhe të paanshme, 
dhe është gjithashtu e nevojshme që të 
punohet për së afërmi me avokuesit e 
viktimave apo me përfaqësuesin e tyre 
të autorizuar në mënyrë që ata të 
sigurojnë një bashkëpunim më të mirë 
me viktimat, duke I informuar ato rreth 
procedurave, duke ua sqaruar procesin, 
duke u përgjigjur në pyetjet e tyre, duke 
siguruar pjesmarrjen e viktimës, dhe 
duke dëshmuar rreth asajë se çka kanë 
vërejtur në sjelljen e viktimës, avokuesi i 
viktimës mund të jetë një pjesmarrës 
shumë i vlefshëm në ekipin e drejtësisë. 
Është gjithashtu e rëndësishme për 
prokurorët që të përdorin dhe të 
pranojnë ëdhe mbështetjen e 
punëtorëve që sigurojnë strehim për 
viktimat.  
 
Gjykata Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut ka theksuar që mjetet juridike të 
përshkruara në nenin 13 të Konventës 
për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive 
themelore të njeriut në kombinim me 
nenin 2 që është e drjta për jetë, 
përfshinë edhe të drejtën për të bërë një 
hetim të plotë të kujdesshëm dhe të 
paanshëm në rastet kur është shkaktuar 
vdekja. Disa thonë se e njejta ide për 
një mjet efektiv juridik mund të 
kombinohet edhe me nenin 3 i cili flet 
për ndalimin e torturës në rastet e 
trafikimt. Shtetet janë ankuar kundër 
këtyre rasteve në Gjykatën Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut për të garantuar 
këto mjete juridike dhe dëmet e tyre u 
janë kompenzuar me të holla. Mund të 
konsiderohet që obligimi i Kodeve të 
Kosovës në kombinim me KEDNJ mund 
të krijojnë një arësye për një veprim 
kundër IPVQ-ve për moskryerjen e 
detyrimeve për hetimet dhe njdjekjen e 
trafikantëve… 
 

 
Neni XXI i Kodit të ri të Procedurës 
Penale përmban dispozita lidhur me 
mbrojtjen e palës së dëmtuar dhe 
dëshmitarëve 
 
Në rastet kur egziston rreziku për palën 
e dëmtuar, dëshmitarin apo anëtarët e 
tyre të familjes neni 169 I KPP-së 
siguron mundësine për të gjitha palët në 
procedurë që të parashtrojnë kërkesë 
me shkrim te gjyqtari për ndonjë mase 
mbrojtëse apo urdhër për anonimitet. 
Neni 170 paraqet konsideratat që mund 
të mirren nga gjyqtari për të urdheryar 
masën mbrojtëse.  
 
Qështja e traumës duhet të theksohet 
pranë gjykatës gjithashtu. Mjeti më i 
mirë për të mbrojtur viktimën është që 
sigurohet deklarata e tij/saj në video 
kasetë, pasi që deklarata e viktimës 
është e pranueshme në gjykatë vetëm 
kur ajo të mund të kundërshtohet nga i 
pandehuri dhe avokati mbrojtës (neni 
156 I KPP) propozimi që pyetjet të 
bëhen me shkrim ndaj dëshmitarit i 
drejtohet gjyqtarit në të shkruar. Kjo 
procedurë është mbështetur si një 
konfrontim i ligjshëm nga Konventa 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
(KEDNJ). Rrethi i mbyllur mund të 
shfrytëzohet si një masë mbrojtëse më 
pak e kufizuar për të mbrojtur viktimën 
por edhe jep mundësinë të pandehurit 
që të kundërshtoj atë. Video kaseta dhe 
qarku i mbyllur ende sigurojnë aspekte 
emocionale të viktimizimit, ajo është një 
përmbledhje apo deklaratë e shkruar e 
cila nuk do të riprodhohet. Çdo herë e 
më shumë ky mjet shmang problemin e 
reviktimizimit pasi që mbronë viktimën 
që nga fillimi i hetimeve.  
 
Masat mbrojtëse me mungesën e 
viktimës. Në mënyrë që të sigurohet 
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pranueshmëria e deklaratës së viktimës 
pranë gjykatës, kur viktima riaddhesohet 
në shtetin e tij/saj duhet të merret 
deklarata e viktimës më parë nga 
gjyqtari i procedurës paraprake në 
prezencën e avokatit mbrojtës para 
riaddhesimit. 
 
Dispozitat për dëshmitarët anonim janë 
pak ca diskutabile; gjyqtarët dhe 
prokurorët duhet të shmangen 
përdorimit të këtyre dispozitave përveq 
nëse është mëse e nevojshme dhe nëse 
është zgjidhja ose shpresa e fundit. 
Përdorimi i dëshmitarëve anonim dhe 
mungesa e mundësive të mjaftueshme 
mbrojtëse bëhet jo vetëm për 
komoditetin e dëshmitarëve por edhe 
për të sfiduar besueshmërinë e 
dëshmisë dhe kjo shpeshherë mund të 
kërkojë apo të na drejtojë drejt një 
gjykimi të ri. Sidoqoftë deklarata e 
dëshmitarëve anonim do të përdorej 
shumë më lehtë si një dëshmi 
konfirmuese. 
 
Gjyqtarët dhe prokurorët duhet të 
sigurojnë që nëse i pandehuri 
deklarohet mbi fajësinë ai do të dënohet 
për krimin e kryer edhe nëse faktet e 
pranuara nga i pandehuri dobësojnë 
veprimtaroinë e përfshirë.  Trauma e 
ndërlidhur me krimin duhet të ngritet dhe 
të demonstrohet fuqishëm pranë 
gjykatës nga organet e ndjekjes siç 
është cekur në nenet 314 dhe 359 të 
KPP-së.     
 
Kodet e reja që kanë hyrë në fuqi mund 
të mos jenë fjala përfundimtare në 
ndonjë rast pasi që mbesin shumë 
shprastësira për tu mbuluar. 
 
 
 

 
Masat specifike që në Rregulloren e 
UNMIK-ut 2001/4 sigurojnë garanca 
procedurale për mbrojtjen e viktimës 
dhe këto garanca nuk janë cekur në 
KPP dhe kjo ka ngritur brengosje shumë 
të dukshme.  
Kodi i ri i procedurës penale nuk 
parasheh: caktimin e avokuesit të 
viktimës, Ndonjë kordinator ndërlidhës 
me autoritetet policore, organizata tjera 
dhe departamente administrative; 
shmangjen nga kriminalizimi dhe 
deportimi i viktimave të trafikimit; fondin 
e kompenzimit për viktimat e trafikimit; 
dispozitat që sigurojnë statusin e 
refugjatit për viktimat e trafikimit si dhe 
garanca tjera procedurale. Një nga 
ndryshimet sa i përket sigurimit të 
avokatit mbrojtës pa pagesë të paraparë 
në Rregullore tani është kufizuar në 
kodin e ri në kapitullin për caktimin e 
përfaqësuesit të autorizuar (neni 82 i 
KPP-së) . Shumë besojnë që këto 
kufizime parandalojnë viktimën e 
trafikimt që të ketë mjete efektive 
juridike. 
 
Instituti Gjyqësor I Kosovës dëshiron që 
të falenderon shumë për ekpertizën e 
tyre, pjesmarrjen dhe mbështetjen të 
gjithë ekspertët që dhanë kontributin e 
tyre në këtë seminar si: znj. Nicoleta 
Montau, znj. Nesrine Lushta, znj. Ariana 
Qosaj-Mustafa, znj. Marjan Wijers, znj. 
Katy Burdja, znj. Diana Tudorache, znj. 
Suzi Ferri-Dedolli, z. Mark Miler, znj. 
Elizabeth Rennie dhe Annette Williams.                              
  
Sylvie Nicole,  
Koordinatore ndërkombëtare e 
Programit në IGJK       
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Programi i Aktiviteteve për muajin Qershor 2004 
 
- Diskutime në Tryezën e Rrumbullaket në lidhje me të Drejtat Pronësore 

- Seminar mbi Procedurën Paraprake sipas Kodit të Ri të Procedurës Penale të 
Kosovës 

- Diskutime në Tryezën e Rrumbullaket sipas Kodit të Ri të Procedurës Penale 

-  Seminar mbi  Kodin e Ri të Procedurës Penale të Kosovës Konfirmimi i Aktakuzës 

- Seminar mbi Ligjin e të Drejtës së Autorit  

     

Diskutime  në Tryezën e Rrumbullaket në lidhje me të Drejtat Pronësore 

IGJK-ja, në bashkëpunim me Dhomen e Posaçme të Gjukatës Supreme të Kosovës do 
të ju ofroj një seminar i cili do të mbahet me datën 8 qershor 2004, e që ka të bëjë me 
kompetencat dhe funksionet e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme dhe çështjet 
lidhur me Agjensionin e Mirëbesimit të Kosovës. Ky seksion trajnimi, organizuar më 
parë dhe mbajtur me datën 27 prill 2004, dhe i njejti do të përseritet por me në përbërje 
të një grup tjetër të gjyqtarëve nga Gjykata Supreme, e Qarkut dhe Komunale, në këtë 
kryesisht në këtë seminar do të ju spjegohen kompetencat e Dhomes së Posaçme të 
Gjykatës Supreme dhe gjithashtu do të diskutohen problemet të cilat ballafaqohen 
gjyqtarët dhe rastet të cilat janë të pazgjidhura në Gjykata të rregullta. Ekspertet të cilet 
do të kontribojn këtij seminari do të jenë Administratori Ndërkombëtar i Regjistrit dhe 
gjyqtarët nga Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme, një Avokat nga Shoqata e 
Avokatve, dhe një gjyqtarë nga Gjykata Ekonomike. Përfaqsuesit nga Agjencioni i 
Mirëbesimit gjithashtu do të marrin pjesë në këtë tryezë të diskutimeve.  
 

Seminar mbi Procedurën Paraprake sipas Kodit të Ri të Procedurës Penale  

IGJK-ja, në bashkëpuunim me Kshillin Evropian do të ju ofrojn një seminar dy ditorë i cili 
do të mbahet me datën 10 dhe 11 qershor 2004, e i cili ka të bëjë me mekanizëmat të 
cilet janë të parapar me Kodin e Ri të Procedurës Penale. Ky seminar ju adresohet 
gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilet punojnë në lamin penale, dhe do të tentojm që 
kryesishtë të fokusohemi në lidhje me masat për sigurimin e të pandehurit, dëshmitarve, 
dhe viktimes në gjykim, si dhe veprime hetimore siç janë hulumtimet, konfiskimi, si dhe 
e drejta për mbrojtje efektive, masat e fshëhta të vëzhgimeve dhe pranushmëria e 
provave. Këto prezantime do të ilustrohen sipas rasteve praktike të Gjykatës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut, ekspertet të cilet do të kontribojn këtij seminari janë një zyrtar 
ligjor nga UNMIK-u dhe 4 ekspert nga Kshilli Evropian dhe një avokat nga Prishtina. 
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Diskutime në Tryezën e Rrumbullaket sipas Kodit të Ri të Procedurës Penale 

IGJK-ja do të përserit programin e trajnimeve regjionale i cili do të mbahet në Prishtinë 
me datën 16 dhe 17 qershor 2004, dhe do të jetë Tryezë e Rrrumbullaket kryesisht do 
të diskutohet rreth Kodit të Ri Penal dhe të Procedurës Penale. Temat të cilat do të 
prezantohen për debatim do të jenë të njejta sikurse ato të mbajtura në të tjerat regjione 
përveç që do të jenë gjyqtarët dhe prokuroret të cilet punojnë në lamin penale nga 
regjioni i Prishtinës. Ekspertet të cilet do të kontribojn këtij seminari do të jenë 3 gjyqtarë 
nga Gjykata Supreme e Kosovës dhe një ekspert i ligjit Penal. 
 

Seminar mbi  Kodin e Ri të Procedurës Penale të Kosovës Konfirmimi i Aktakuzës  

Instituti Gjyqësor i Kosovës do të organizoj një seminar mbi aftësit praktike të gjyqtarëve 
dhe prokurorëve, i cili do të mbahet me datën 24 qershor 2004, temat të cilat do të 
fokusohemi kryesishtë do të jenë tema nga nenet. 309, 315 nga Kodi i Përkohshëm i 
Procedurës Penale përkatësisht në lidhje me konfirmimin e aktakuzës. Temat të cilat do 
të diskutohen gjatë këtij seksioni kryesisht do të i referohen çështjes formale dhe 
përmbajtjes së vendimeve të cilat do të mirren sipas këtyre neneve.   

 

Seminar mbi Ligjin e të Drejtës së Autorit  

Instituti Gjyqësor i Kosovës do të organizoj një seminar Ligji mbi të Drejtën e Autorit i cili 
do të mbahet me datën 29 qershor 2004, ky seksion trajnimi ju ofrohet gjyqtarëve të 
cilet punojë me çështjet e Gjykatës Supreme dhe Gjykatës së Qarkut të Kosovës. 
Përmbajtja e këtij seminari ka të bëjë me mbrojtjen ligjore për të drejtën e autorit në 
Kosovë.  Prezantime në lidhje me llloje të ndryshme sa i përket të së drejtës së autorit 
dhe mbrojtja ligjore sipas Legjislacionit Evropian do të jenë pjesë e diskutimeve gjatë 
këtij seksioni trajnues, gjithashtu do të diskutohet në lidhje me rastet e pazgjidhura në 
Gjykatën e Qarkut të Prishtinës/Pristina, si dhe  probmlemet me të cilat ballafaqohen 
shoqatat përkatëse rreth kësaj çështje do të jenë pjesë e diskutimeve gjithashtu. 
Ekspertet të cilet do të kontriobojn këtij seminari janë një gjyqtarë nga Gjykata Supreme 
e Kosovës, një gjyqtarë nga Gjykata e Qarkut Prishtinë, një profesor nga Fakulteti 
Juridik i Prishtinës, dhe një Trajnues Gjyqësor nga IGJK-ja. Përfaqsuesit ligjor nga 
shoqata e pavarur për media të Ksosovës gjithashtu do të jetë present, si dhe 
moderatori për këtë seksion vjenë nga Agjensioni i Kosovës për mbrojtjen e të drejtës 
së autorit.   

 


