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BBUULLEETTIINNII  II  IIGGJJKK--ssëë  
Shkurt 2003 

 

Ky buletin botohet për të informuar më 

tërësisht gjyqtarët dhe prokurorët e Kosovës 

për aktivitetet e IGJK-së. Ky publikim i 

shpërndahet gjyqtarëve dhe prokurorëve 

kudo në Kosovë. Buletini mujor I IGJK-së 

tani paraqet artikuj nga stafi i IGJK-së në 

lidhje me çështjet me interes të gjyqtarëve 

dhe prokurorëve që punojnë në Kosovë. 

 

“NJË THIRRJE PËR MBËSHETJE” 
Nga Dr. Anton Girginov Trajnues Gjyqësor në 

IGJK 

 

Situata në Kosovë dhe nevoja për të 

përmirësuar luftën kundër krimit në veçanti, 

e bëjnë punën e Institutit Gjyqësor të 

Kosovës (IGJK) në sigurimin e edukimit të 

vazdhueshëm ligjor dhe si shkollë e 

ardhëshme e magjistraturës, shumë të 

rëndësishme. Trafikimi i personave, 

kontrabanda e drogave, kontrabandimi – 

krimi i organizuar sot si tërësi, janë sfida 

komplekse dhe të vështira për policinë dhe 

gjyqësorin të cilat IGJK i mbulon si tema në 

aktivitetet e tij. Leksionet dhe seminaret në 

fushën e të drejtës penale (materiale, 

procedurale, ndërkombëtare), të cilat i 

drejton IGJK, kanë të bëjnë me rregulloret e 

UNMIK-ut, qasjet e reja në veprimet 

hetuese dhe ekstradimin, sa për t’i 

përmendur disa. 

 

Leksionet dhe seminaret e tilla mbi këto dhe 

tema tjera, të lidhura me luftën kundër 

krimit modern, janë të nevojshme meqenëse 

ato provokojnë interesimin nga kolegët tonë 

vendorë dhe ndihmojnë në sigurimin e një 

orientimi të përgjithshëm në punën e 

përditshme. Megjithatë, leksionet dhe 

seminaret kurrë nuk mjaftojnë; ato nuk i 

japin të gjitha informatat të cilat i nevojiten 

kolegëve tonë vendor për shkak të 

kufizimeve kohore të seminareve. E vetmja 

mënurë për t’i dhënë informata të plota 

është nëpërmjet shkrimeve. Më prej dijetari 

shkrimi ligjor mbi këto tema dhe tema të 

tjera të tilla është i nevojshëm në Kosovë. 

IGJK, në kontatkt me të gjitha agjencionet e 

interesuara, dëshiron të zë vendin e tij në 

organizimin e publikimit të materialeve siç 

janë librat, udhëzimet dhe komentet. Kjo 

është e nevojshme për të drejtën penale, 

sidomos kur mund të shihen ndryshimet e 

mëdha tanimë dhe ndryshimet e reja 

dramatike në të ardhmen – jo vetëm për 

Kosovë por gjithashtu edhe për të gjitha 

vendet fqinje. Është e qartë se rrjetat 

kriminele vazhdojnë të shpërndahen kudo 

në Ballkan. Nëse policia dhe gjyqësori 

dëshirojnë të arrijnë të shpartallojnë 

problemin, ato së pari duhen të kenë 

njohurinë themelore mbi këto lëndë. 

 

Aktivitetet publikuese janë një iniciativë e 

ndieshme, e vështirë, përgjegjëse dhe disa 

herë edhe zhgënjyese. Proqesi fillon me 

zgjedhjen e temave dhe gjetjen e autorëve. 

Ai vazhdon me një rishikim tërësor të punës 

së tyre të pamasë, të cilat do të inkurajohen 

dhe mbështeten tërë kohën. Etapa e 

ardhëshme është të mbahen diskutime mbi 

kontribuimet e parashtruara, të konsiderohet 

puna shtesë më tej me ta dhe të merret një 

ekspert dhe korrigjimet gjuhësore së bashku 

me autorin. Ky proqes konkludohet me 
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shtypjen dhe shpërndarjen e verzionit 

përfundimtarë. 

Ky aktivitet fisnik dhe përgjegjës nuk do të 

jetë detyrë vetëm e IGJK-së. I tërë gjyqësori 

në Kosovë do të thirret të merr pjesë në të. 

Mund të pritet që publikimet e para të vijnë 

jo më vonë se fundi i këtij viti, pasi që aty 

ka disa çështje shumë urgjente. Në mënyrë 

që të arrihet ky rezultat, ne së pari duhet të 

fillojmë me sqarimin e atyre që janë më 

urgjente dhe më të rëndësishme. Të gjithë 

juristët në Kosovë, vendor dhe 

ndërkombëtar, janë të thirrur që t’i bëjnë 

sygjerime IGJK-së dhe t’i ndihmojnë atij të 

gjej temat më të mira për këtë vit. Sqarimi i 

menjëhershëm dhe preciz i çështjeve në 

kohë do të jetë më e dobishmja për 

gjyqësorin  dhe prokurorinë e Kosovës.. 

 
Dr Girginov është prokuror karierst nga 

Bullgaria me përvojë prej më shumë se 25 vitesh 

në fushën e të drejtës penale, dhe një Profesor i 

Lidhur I Drejtësis me përvojë mësimi prej 20 

vitesh..

 

 
 

Aktivitetet e projektit për Shkurt dhe Mars 2003 
 

A Seminar mbi etikën 

 

B Trajnim mbi shkathtësitë profesionale 

 

C Seminar për gjyqtarët e gjykatave për kundërvajtje 

 

D Seminar mbi procedurën civile 

 

E Seminar mbi procedurën penale 

 

F Vizitë e punës në Gjermani 

 

G Vizitë studimore në Slloveni 

 

H Trajnim për provimin e judikaturës 

 

 

 

Seminar mbi etikën 

17-18 Shkurt 2003 

 

A.  Një seminar mbi Etikën për gjyqtar dhe prokuror është duke u ofruar nga IGJK me 17 

dhe 18 Shkurt. Temat të cilat do të mbulohen përfshijnë Kodin e Etikës dhe sjelljes profesionale 

të gjyqtarëve dhe prokurorëve publik sikurse edhe puna e KGJPK dhe Njësitit për Inspeksion 

Gjyqësor të Departamentit të Drejtësis. Janë thirrur pesëdhjetë (50) gjyqtarë dhe prokuror për 

datën 17 dhe po aq për datën 18. Kjo do të jetë njera nga katër sesionet e tilla të dhëna gjatë këtij 
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viti. IGJK planifikon t’i thërrasë të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët në këtë trajnim të 

rëndësishëm të etikës. Sidoqoftë, për shkak të numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve the 

prokurorëve të Kosovës, është e nevojshme të thirren një e katërta e numrit të përgjithshëm për 

kuartal. 

 

Trajnim mbi shkathtësit profesionale 

19 – 21 dhe 24 – 26 Shkurt, dhe 

5 – 7 dhe – 12 Mars 2003 

 

B. IGJK, në bashkim me Organizatën Ndërkombëtare Ligjore për Zhvillim (ONLZH), një 

projekt i financuar nga USAID, ka organizuar një seri të kurseve mbi trajnimin e shkathtësive 

profesionale. Kjo seri trajnimesh do të përqëndrohet në zhvillimin e shkathtësive esenciale të 

nevojshme në punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ky trajnim i ofrohet të gjithë gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Kosovë.. 

 

 Temat të cilat do të mbulohen në ditën e parë përfshijnë parathënjen mbi rolin e gjykatave në 

një demokraci moderne, rolin e gjyqtarit në një demokraci moderne, konceptin e “gjykimit të 

drejtë“, shkathësitë e gjyqtarëve dhe aspektet praktike të procesit para-gjykimor. 

 Dita e dytë mbulon një parathënje mbi menaxhimin e ecurisë së rastit, standardet 

ndërkombëtare dhe praktikën vendore, manovrimin me prova, relevanca e provave dhe 

regjistrimin e provave. 

 Dita e tretë i adresohet marrjes në pyetje të dëshmitarëve, relevancës së deklaratave të 

dëshmitarëve, regjistrimit të dëshmive të dëshmitarëve dhe menaxhimin e gjykatores. 

 

Trajnimi i ardhëshëm tre-ditor do të mbahet nga 19-21  Shkurt dhe nga 24-26 Shkurt për 

Gjyqtarë dhe Prokuror të së Drejtës Penale. Më vonë, nga 5-7 Mars dhe 10-12 Mars, sesionet do 

të mbahen për Gjyqtar të së Drejtës Civile. Thirrjet janë dërguar për t’i lajmëruar pjesëmarrësit 

se në cilin sesion do të thirren. Këto janë sesionet e fundit të fazës së parë të këtij projekti. Faza 

e dytë ëshë caktuar të filloj në Prill dhe do të vazhdoj deri në Shtator 2003. Të gjithë gjyqtarët 

dhe prokurorët e Kosovës do të thirren në fazën e dytë të trajnimit, ashtu siç janë thirrur për 

fazën e parë. 

 

Seminar për gjyqtarët e gjykatave për kundërvajtje 

18 Mars 2003 

 

C. Një seminar për gjyqtarët e gjykatave për kundërvajtje është caktuar për 18 Mars. Temat 

të cilat do të mbulohen janë parimet dhe institucionet e procedurës së kundërvajtjeve sikurse dhe 

inicimi dhe ecuria e procedurës kundërvajtëse dhe procedura speciale e të miturve.. 

 

Seminar mbi procedurën civile 

25 Mars 2003 
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D.  IGJK është duke organizuar një seminar mbi procedurën civile për t’u mbajtur në mars 

për dobi të gjyqtarëve të së drejtës civile. Temat të cilat do të përfshihen në agjendë për këtë 

semianr janë e drejta mbi procedurën përmbarimore, pengesat në ekzekutimin e aktgjykimeve, 

p.sh. vëzhgimi i ekzekutimit të aktgjykimeve në raste civile, titulli ekzekutues në procedurën e 

përmbarimit në situatën prezente dhe ekzekutimit nëpërmjet llogarive bankare. 

 

 

Seminar mbi procedurën penale 

Mars 2003 

 

E. Një seminar mbi procedurën penale gjithashtu është caktuar të marrë pjesë në mars. 

Temat të cilat janë planifikuar për këtë ngjarje përfshijnë dispozitat e paraburgimit në të drejtën 

e procedurës penale, dhe Rregulloret e lidhura të UNMIK-ut, roli i avokatit mbrojtës në 

procedurën penale, veprimet hetuese në të drejtën e procedurës penale dhe rregulloret e lidhura 

të UNMIK-ut, dhe përfundimisht, veprimet hetuese jashtë vendit. Data e saktë nuk është caktuar 

për këtë seminar. Ftesat do të dërgohen në të ardhmen e afërt. 

 

 

PROGRAMI I STUDIMIT JASHTË VENDIT 

 

Vizita e punës në Gjermani 

09 – 29 Mars 2003 

 

F. IGJK është duke bërë pregatitje për të dërguar një grup prej tre (3) gjyqtarve/prokurorve 

nga Kosova, dy (2) gjyqtarë dhe një (1) prokuror, për një vizitë pune në Gjermani. Vizita e 

punës tre-javore do të mbahet në Konstanz, Gjermani. Kryetari i Gjykqtës së qarkut në Konstanz 

është nikoqir i vizitës së punës. Gjatë kësaj periudhe kohore, pjesëmarrësit do të kenë një shansë 

të punojnë përkrahu me gjyqtarët Gjerman në Gjykatat e komunale dhe të qarkut sikurse edhe në 

zyrat e Prokuroris. Ata do të ekzaminojnë rastet së bashku dhe do të vëzhgojnë prej së afërmi 

funksionet e gjykatave. Me rastin e kthimit, pjesëmarrësit do t’i ndajnë përvojat e tyre me 

kolegët e tyre në Kosovë. 

 

Vizitë studimore në Slloveni 

24 – 28 Mars 2003 

 

G. IGJK ka filluar pregatitjet për një Vizitë Studimore në Slloveni. Aplikacionet janë 

pranuar dhe janë duke u marrur parasysh për përzgjedhje. Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të 

vizitojnë Ministrinë e drejtësis së Sllovenis, sikurse edhe të bashkëveprojnë me anëtarët e 

gjyqësorit të Sllovenis. Kjo do të lejoj një dialog në mes kolegëve për të diskutuar problemet e 

përbashkëta dhe zgjidhjet potenciale. Vizita studimore është e planifikuar për tërë javën e fundit 

në mars. 
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NGDODHIT TJERA 

 

Trajnim për provimin e judikaturës 

10 Januar – 01 Mars 2003 

 

H. Oficerët e trajnimit gjyqësor të IGJK-së janë duke i siguruar mbështetje të vazhdueshme 

Seksionit Mbështetës të Bashkësis Ligjore të OSBE-së, duke dhënë leksione në trajnimin për 

kursin e provimit të judikaturës i cili mbahet çdo të premte dhe të shtune në IGJK. Orët e para 

për vitin 2003 kanë filluar më 10 janar dhe do të vazhdojnë gjer më 1 mars. Provimi i 

judikaturës do të mbahet në mars. 


