
Raporti i punës për vitin 2007  

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK) bazuar në mandatin që ka me Ligjin mbi Themelimin 

e tij, në vitin 2007 ka realizuar trajnimet e parapara në Programin e Trajnimeve të 

Vazhdueshme, me qëllim arsimimin e vazhdueshem ligjor të gjyqtarëve dhe prokurorëve.  

Gjatë këtij viti ka pasur mjaftë risi dhe rezultate pozitive në drejtim të zbatimit të 

programeve trajnuese. Numri i madh i pjesëmarrësve në trajnime (gjyqtarëve dhe 

prokurorëve) është një nga treguesit më të mirë për punën dhe organizimin e suksesshëm 

për këtë periudhë kohore, interesim ky i cili e mbanë lartë motivin dhe përkushtimin e 

IGJK-së për të vazhduar realizimin e këtyre programeve dhe marrjen e përgjegjësive të 

reja të përcaktuara me ligj (Provimin Përgatitor, Programin për Arsimim Fillestar Ligjor 

dhe Programin për Avancim). 

Planprogrami i trajnimeve i realizuar në këtë periudhë kohore është mbështetur në 

vlerësimin e nevojave të gjyqtarëve dhe prokurorëve, takimet e drejtpërdrejta me ta, 

takimet me trajnues, takimet me personat kontaktues (kryetarët e Gjykatave të Qarkut, një 

prokuror nga Prokuroria Publike e Kosovës, këshilltari i Ministrit të Drejtësisë), 

rekomandimet e dala nga trajnimet, rekomandimet nga OSBE, me ç'rast janë diskutuar 

çështje problemore të praktikës sonë gjyqësore, risi legjislative me qëllim zbatimin e drejt 

të ligjeve të reja, janë debatuar dispozita ligjore vendore të konsideruara si të paqarta dhe 

është diskutuar për interpretimin dhe zbatimin e akteve juridike ndërkombëtare, duke 

synuar ngritjen profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve, nxjerrjen e konkluzioneve 

dhe rekomandimeve për ndryshime e plotësime ligjore si dhe eliminimin e të gjitha 

zbrazëtirave juridike e mangësive evidente në praktikën gjyqësore.   

Një nga segmentet në të cilën IGJK-ja ka investuar dhe i ka kushtuar vëmendje të veçantë 

në punën e vet, ka qenë metodologjia e prezantimit të ekspertëve në trajnime, segment i 

cili gjatë kësaj periudhe kohore ka shënuar zhvillime pozitive. Përmes përdorimit të 

metodave bashkëkohore të prezantimit dhe trajnimeve praktike, IGJK-ja synon që 

trajnimet të jenë më atraktive, më produktive dhe të arrin qëllimet e përcaktuara.  

Këtë vit IGJK-ja ka pasur një bashkëpunim të ngushtë edhe me partner e donatorë si: 

Këshilli i Evropës, Agjensioni Evropian për Rindërtim (AER), OSBE, USAID, NCSC, 

UNDP, UNICEF, Qendrën për Hetime Financiare, Ekipin Planifikues të Bashkimit 

Evropian (EUPT), etj të cilët me ndihmen e ofruar po luajnë një rol të rëndësishëm në 

arritjen e objektivave të përcaktuara nga IGJK-ja.   

Gjatë vitit 2007 janë organizuar 88 (tetëdhjetë e tetë) sesione trajnuese (seminare, tryeza të 

diskutimeve, trajnime praktike, simulime të gjykimeve etj). Nga numri i përgjithshëm i 

pjesëmarrësve prej 2031 (dymijë e tridhjetë e një), 1365 (njëmijë e treqind e gjashtëdhjetë e pesë) 

janë gjyqtarë duke përfshirë gjyqtarët porotë dhe gjyqtarët për kundërvajtje, ndërsa 394 (treqind e 

nëntëdhjetë e katër) janë prokurorë.  

Nga numri i përgjithshëm, 1921 (njëmijë e nëntëqind e njëzet e një) janë shqiptarë, 70 

(shtatëdhjetë) serbë dhe 40 (dyzet) pjesëtarë të minoriteteve tjera që jetojnë në Kosovë,  si dhe 

1509 (njëmijë e pesëqind e nëntë) janë meshkuj dhe  522  ( pesëqind e njëzet e dy) janë femra.   

Duke e parë rëndësinë dhe nevojën e gjyqtarëve dhe prokurorëve për bashkëpunim me 

institucionet tjera, IGJK-ja në veprimtaritë e ndryshme trajnuese në këtë vit ka përfshirë 48 

zyrtarë të Shërbimit Policor të Kosovës, 35 zyrtarë të Shërbimit Sprovues të Kosovës, 21 avokat, 

20 zyrtarë nga Qendra për Punë Sociale, po ashtu në trajnimet e IGJK-së brenda këtij viti morën 

pjese edhe 148 pjesëmarrës të tjerë, duke përfshirë, bashkëpunëtor profesional, zyrtar ligjor nga 

Ministria e Drejtësisë, zyrtar nga Departamenti i Drejtësisë, OSBE, UNMIK-u, Këshilli i Evropës 

Shërbimi Doganor, Qendra Korrektuese, Inspeksioni Gjyqësor, monitorues,  etj.   

Gjatë periudhës një vjeçare  IGJK-ja ka organizuar 41 ( trajnime ) trajnime nga fusha penale të 

përfshira në seminare, tryeza të diskutimeve, punëtori dhe simulime të gjykimeve. 



Përkushtimi i Institutit Gjyqësor të Kosovës ka qenë sigurimi i mundësisë që secili gjyqtar të këtë 

qasje të barabartë nëpër trajnime dhe besojme se ne masen me te madhe ja kemi arritur.  
 

Seminaret dhe tryezat e diskutimeve  

 

Duke filluar me 23 janar 2007, IGJK ka organizuar tryezën e diskutimeve nga e drejta detyrimore 

me teme “Kontratat”. Në kuadër të kësaj tryeze janë zhvilluar temat që kanë të bëjnë me nulitetin 

absolut dhe relativ të kontratave, konvalidimin e kontratës për shitblerjen e paluajtshmërisë, heqja 

dorë nga kontratat dhe praktika gjyqësore aktuale në këtë lëmi. 

Tryeza e mbajtur më datë 26 janar 2007 ka hapur ciklin e trajnimeve nga lëmia penale për këtë 

vit. Në këtë tryezë u shtjelluan tema lidhur me detyrat dhe përgjegjësitë e policisë me përqendrim 

të vëmendjes në të drejtat e të pandehurit, sidomos marrjes së tij në pyetje gjatë arrestit dhe 

ndalimit policor si dhe roli i gjyqtarit në procedurën paraprake. 

 

Me datën 31 janar 2007 në bashkëpunim me Këshillin e Evropës u organizua një seminar lidhur 

me zgjidhjen alternative të rasteve ku vëmendja kryesore ishte përqendruar në çështjen e 

ndërmjetësimit në procedurën penale dhe civile si dhe rolin e ndërmjetësuesit në këto procedura.  

 

Më datën 01 shkurt 2007 është mbajtur një seminar ku janë trajtuar çështjet nga e drejta 

trashëgimore. Ky sesion trajnues u përqendrua në temat mbi trashëgimin me ligj dhe testament, 

trashëgimtarët e domosdoshëm, e drejta e domosdoshme, pjesa disponuese e trashëgimisë si dhe 

llogaritja e pjesës së domosdoshme sipas LTK.  

 

Duke pasur parasysh se dëshmitari është person i cili mund të ofrojë informacione të 

rëndësishme për veprën penale, të pandehurin dhe rrethanat e ndryshme të cilat janë të 

rëndësishme për procedurën penale më 14 shkurt 2007 u mbajt një tryezë e diskutimeve 

me temë Dëshmitarët në procedurën penale, qëllimi i të cilës ishte analizimi i rolit dhe 

pozitës së dëshmitarit.  

 
Duke pas parasysh se procedura kontestimore është etapa e zhvillimit të pjesës më të madhe të 

veprimeve procedurale civile, rëndësia e të cilave për lëmin civile është parësore, më 20 shkurt 

2007, është organizuar tryeza e diskutimeve për procedurën  kontestimore ku u trajtuan paditë 

vërtetuese dhe aktgjykimi vërtetues, disa çështje aktuale me parregullsitë e padive, aktvendimet 

në procedurën kontestimore, si dhe sfidat dhe zgjidhjet e mundshme në procedurën kontestimore.  

Menaxhimi i rasteve nga lëmia civile ishte tema e sesionit trajnues që u mbajt me 22 shkurt 2007  

Temat të cilat u trajtuan gjatë këtij trajnimi u përqendruan në zbatimin aktual të procedurës 

gjyqësore në rastet nga lëmia civile, instrumentet kryesore lidhur me bashkëpunimin 

ndërkombëtar në lëmin civile dhe e drejta familjare evropiane.  

 

Menaxhimi i rasteve nga lëmia penale ishte tema kryesore që u diskutua gjatë seminarit që u 

organizua me datën 23 shkurt 2007 në bashkëpunim me Këshillin e Evropës. Drejtësia penale, 

përmasat ndërkombëtare lidhur me zbatimin e ligjit penal, sistemi i shqiptimit të dënimeve, 

ekstradimi dhe ndihma reciproke ligjore në çështjet penale në Evropë dhe instrumenteve të 

Unionit Evropian ishin temat kryesore që u diskutuan në këtë seminar.  

 

Edhe lëmia penale për të mitur zë një vend me rëndësi në programin trajnues të IGJK-së. Për këtë 

qëllim me datën 27 shkurt 2007 u organizua një tryezë e diskutimeve lidhur me procedurën e cila 

zhvillohet ndaj të miturve. Aplikimi i masave alternative në praktikë, roli dhe përgjegjësitë e 

organit të kujdestarisë si dhe Shërbimit Sprovues ishin disa nga çështjet që u diskutuan në këtë 

tryezë.  

 

Më 15 mars 2007 është organizuar tryeza e diskutimeve me temë hetimet - format e reja të 

hetimeve. Duke pasur parasysh se masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit janë risi 

në KPPPK, rëndësia e këtyre masave në  mbledhjen e të dhënave me qellim të zhvillimit të 

hetimit për vepra të ndryshme penale, specifikat dhe vështirësitë të cilat po hasen në aplikimin e 



këtyre masave  ishin çështjet kryesore të cilat u trajtuan në këtë tryezë.  

 

Me datë 20 dhe 21 mars 2007 në bashkëpunim me Agjensionin Evropian për Rindërtim (AER) u 

realizua një tryezë dy ditore e diskutimeve ku temë kryesore e diskutimit ishin të drejtat 

procedurale themelore të të pandehurit, mundësitë e viktimës së krimit që të paraqesë rastin e tij 

relevant në procedurë penale, mbrojtjen e dëshmitarëve në procedurën penale e sidomos të 

dëshmitareve bashkëpunues. Tryeza u përqendrua si në perspektivën ndërkombëtare ashtu edhe 

në atë vendore. 

 

Duke pasur parasysh rëndësinë e pronësisë si institut juridik dhe paqartësitë rreth tij si në aspektin 

teorik dhe praktik, me datën 27 mars 2007  u mbajt një tryezë e diskutimeve ku u trajtuan 

mënyrat e fitimit të pronësisë. 

 

Më datë 30 mars 2007 u organizua një tryezë diskutimesh lidhur me disa çështje specifike nga 

lëmia penale për gjyqtarët dhe prokurorët e regjionit të Pejës. Temat të cilat u trajtuan në këtë 

tryezë ishin: mbrojtja e obligueshme,  paraburgimi dhe ekspertiza me vëmendje të veçantë në 

vështirësitë që janë hasur në praktikën e përditshme gjyqësore në këtë regjion.  

 

Ligji për Familjen i Kosovës dhe risitë e tij ishin temë e seminarit i cili u mbajt më datën 6 prill 

2007. Në këtë seminar diskutimet kryesisht u përqendruan në çështjet që kanë të bëjnë me 

zhvillimet e reja ligjore në sferën e marrëdhënieve familjare dhe ndikimi i tyre në institutet e të 

drejtës familjare  që shtron si domosdoshmëri trajtimin e zgjidhjeve të reja ligjore në mënyrë që 

praktika gjyqësore t’i pranojë më lehtë ato.  

 

Në bashkëpunim me AER-in më datën 17 prill 2007 u organizua një seminar lidhur me 

procedurën e provave. Në këtë sesion trajnues u bë një diskutim i çështjeve të vlerësimit të 

provave, rasteve kur gjykata sipas bindjes së lirë i vlerëson provat se a janë të pranueshme apo të 

papranueshme, apo kur një provë e veçon nga shkresat e lëndës. Në mënyrë të veçantë u debatua 

për kushtet në të cilat është nxjerrë një provë sidomos kushtet ligjore të cilat i bëjnë provat të 

pranueshme dhe të pa pranueshme.  

 

Më datën 19 prill 2007 u mbajt seminari ku u trajtuan çështje nga e drejta e punës. Ky sesion 

trajnues u përqendrua në trajtimin e marrëdhënieve të punës në Shërbimin Civil të Kosovës, 

marrëdhënia e punës dhe karakteristikat e saj, të drejtat e punëtorëve me vështrim të posaçëm në 

aspektin e privatizimit të ndërmarrjeve dhe mbrojtja gjyqësore e të drejtave të punëtorëve nga 

marrëdhënia e punës.  

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës  nga data 25 deri me 27 prill 2007 në Strugë të Maqedonisë organizoj 

trajnimin për trajnues. Përmes këtij trajnimi trajnuesit ndërkombëtar me përvojë në këtë lëmi 

arritën që tek vijuesit të bartin njohuritë e përdorimit të metodave më të avancuara të prezantimit 

në trajnime. Përfitues të këtij trajnimi ishin trajnuesit që ofrojnë prezantime profesionale në IGJK 

dhe që janë dëshmuar gjatë këtyre viteve si trajnues të sukseshëm por me nevojë në përdorimin 

më efektiv të metodave bashkohore të trajnimit.  

 

Më datën 07 Maj 2007, IGJK organizoj një tryezë diskutimesh lidhur me pozitën e prokurorit 

publik. Tryeza u përqendrua në përvojën e gjertanishme të aplikimit të kodeve dhe ligjeve të reja 

nga lëmia penale me qëllim të pasqyrimit më të detajuar të pozitës së prokurorit publik si organ 

shtetëror dhe përmirësimit të shkathtësive praktike të tyre.  

 

Në mënyrë që të analizohen dhe sqarohen paqartësitë dhe dilemat të cilat janë identifikuar në 

zbatimin praktik të disa prej dispozitave të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës dhe me qëllim 

që të nxirren rekomandime të cilat në formë të propozimeve do tu dërgohen organeve kompetente 

për  plotësimin dhe sqarimin e këtyre dispozitave, IGJK-ja më datë 9 deri 11 maj 2007 organizoj 

një tryezë tri ditore të diskutimeve e cila u mbajt në Ohër të Maqedonisë.  

 

Me 14,15 dhe 16 maj 2007 një trupë profesionale pesëantarëshe e IGJK-së ka qenë në një trajnim 

në formë seminari për Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg. Qëllimi i këtij 



trajnimi ka qenë avancimi i njohurive lidhur me strukturën dhe organet kyçe për të drejtat e 

njeriut të Këshillit të Evropës, zbatimi i KEDNJ  dhe raporti i saj me legjislacionet nacionale, 

funksionimi i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, avancimi i metodologjisë për trajnimet 

në sferën e të drejtave të njeriut si dhe i bashkëpunimit me këto institucione.   

 

Më datën 18 maj 2007 u organizua një seminar nga lëmia civile (e drejta ekonomike). Temat të 

cilat u shtjelluan gjatë punës së këtij seminari u përqendruan në çështjet që kanë të bëjnë me: 

kompetencën lëndore në procedurën kontestimore, kontratën mbi veprën, kontratën mbi ndërtimin 

dhe kamatat sipas ligjit në fuqi.  

 

Instituti Gjyqësor më 24 maj 2007 organizoj një punëtori lidhur me temën e Posedimit. Objekt 

trajtimi në këtë punëtori ishin rastet interesante nga praktika gjyqësore të cilat u trajtuan përmes 

detyrave të dhëna nga ekspertët e të punuara në grupe nga pjesëmarrësit, bashkëbisedimit dhe 

përgjigjeve të ekspertëve. Vëmendje e veçantë ju kushtua mbrojtjes juridike te posedimit, afateve, 

procedurës kontestimore te pengimit në posedim.  

 

Në bashkëpunim me Këshillin e Evropës me datën 28 maj 2007 u organizua seminari me temë 

delikuenca e të miturve. Në këtë trajnim u elaboruan aspektet psikologjike dhe sociale të të 

miturve, por u diskutua edhe për rolin e gjyqtarëve dhe prokurorëve kur kanë të bëjnë me 

delikuent të kësaj kategorie.  

Më 29 maj 2007, në bashkëpunim me Ekipin Planifikues të Unionit Evropian për Kosovën është 

organizuar një tryezë e diskutimeve rreth Ligjit Penal për të Mitur të Kosovës (LPMK), caktimi i 

prokurorëve të veçantë për të mitur, caktimi i njësisë së veçantë të policisë për të mitur, themelimi 

i së paku një qendre disiplinore sipas nenit 19 të LPMK dhe themelimi i së paku një institucioni 

edukues sipas nenit 24 të LPMK-së ishin disa nga mangësitë që u identifikuan në këtë tryezë dhe 

sipas pjesëmarrësve duhet eliminuar në mënyrë që Ligji Penal për të Mitur të aplikohet në mënyrë 

më të plotë.  

 

Më datën 12 qershor 2007 është mbajtur tryeza e diskutimeve nga lëmia penale ku  për temë 

trajtimi ishin çështjet që ndërlidhen me procedurën e shkurtër, dhënien e urdhrit ndëshkimor dhe 

vërejtjen gjyqësore. Kjo tryezë ishte e kombinuar me pjesën teorike dhe praktike, me ç'rast 

pjesëmarrësve iu dha mundësia të shprehin përvojat e tyre në zbatimin e dispozitave që kanë të 

bëjnë me këtë procedurë, ndërsa pjesa praktike u realizua përmes një ushtrimi praktik të një rasti 

ku pjesëmarrësit u ndanë në grupe punuese, dhe realizuan detyrat e dhëna.  

Më datë 14 dhe 15 qershor 2007, IGJK-ja në bashkëpunim me Agjensionin Evropian për 

Rindërtim (AER), organizoj një tryezë dy ditore lidhur me të Drejtën Penale Evropiane. Në këtë 

trajnim pjesëmarrësit u njoftuan më për së afërmi me kuptimin e së drejtës penale të BE-së, 

evoluimin dhe bashkëpunimin policor dhe gjyqësor, harmonizimin e ligjeve vendore me ato të 

BE-së në fushën penale me qëllim të bashkëpunimit më të ngushtë, ekstradimin dhe urdhrin 

evropian për arrest etj.   

 

IGJK-ja në bashkëpunim me UNDP-në, më datë 26 qershor 2007, organizoj një tryezë 

diskutimesh lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave të trafikuara. 

Qëllimi i kësaj tryeze ishte që të diskutohet për masat më efikase për luftimin e kësaj dukurie, 

mbrojtjen, ndihmën dhe përkrahjen e viktimave të trafikuara si dhe gjetjen e mekanizmave për një 

bashkëpunim dhe koordinim shumë më të ngushtë institucional për luftimin e këtij krimi. 

 

Veprimet procedurale civile lidhur me ankesën, procedura ankimore në gjykatën e shkallës së 

dytë, llojet e vendimeve si dhe revizioni si mjet i jashtëzakonshëm ishin temat që u trajtuan në 

tryezën e diskutimeve të mbajtur  me 7 qershor 2007 në IGJK.  

 

Me datën 8 qershor IGJK në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare për Gjykata Shtetërore të 

SHBA-ve me përkrahjen e USAID-it ka mbajtur trajnimin për analizat e rëndësishme ligjore. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin zyrtarë të lartë ligjor në departamentet dhe inspeksionet qeveritare 

të Kosovës. Temat që u trajtuan u përqendruan në metodat bashkohore për analizën dhe 



interpretimin e ligjeve (metoda e tabelës, e diagramit, metoda SAK ang-RAC, metoda IRAC, 

Metoda e deduksionit etj). Në cilësinë e ekspertëve ligjërues ishin trajnuesit gjyqësor të IGJK-së. 

 

Më 22 qershor 2007 u organizua një punëtori lidhur me temën e shpërblimit të dëmit. Objekt 

trajtimi në këtë punëtori ishin rastet interesante nga praktika gjyqësore të cilat u trajtuan përmes 

detyrave të dhëna nga ekspertët e të punuara në grupe, bashkëbisedimit dhe përgjigjeve të 

ekspertëve. Vëmendje e veçantë ju kushtua shpërblimit të dëmit material për shkak të humbjes së 

personit të afërt, formave të dëmit material dhe jo material, natyrës juridike të dëmit, mënyrave 

për shpërblimin e dëmit etj.  

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Qendrën e Inteligjencës Financiare (FIK), më 5 

korrik 2007 ka organizuar një tryezë diskutimesh, me temë Larja e Parave dhe Korrupsioni. Në 

kuadër të kësaj tryeze u shtjelluan çështjet e luftimit të krimit të larjes së parave në Kosovë dhe 

bashkëpunimit ndërkombëtar në lidhje me këto krime. Me këtë rast u bë një vështrim rreth 

funksionimit të Njësitit të Inteligjencës Financiare, mekanizmave dhe akterëve të cilët merren me 

hetimin dhe zbulimin e të dyshuarve të këtyre veprave penale.  

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës më 6 shtator 2007 ka mbajtur tryezën e diskutimeve lidhur me 

procedurën penale për të mitur. Në kuadër të këtij sesioni trajnues janë trajtuar çështjet rreth llojit 

të masave dhe dënimeve që shqiptohen ndaj të miturit duke përfshirë edhe trajtimin praktik të tyre 

përmes shembujve konkret nga praktika gjyqësore.  

 

Më 11 shtator 2007 IGJK-ja në bashkëpunim me Këshillin e Evropës realizoi sesionin trajnues 

me  temë Sanksionet Alternative në vend të Dënimit me Burgim. Ky trajnim u realizua në formë 

bashkëbisedimi dhe diskutimi interaktiv me pjesëmarrësit rreth qëllimit të sanksioneve alternative 

sipas ligjeve penale të Kosovës si dhe rolin dhe raportin e gjykatave dhe Shërbimit Sprovues në  

zbatimin e vendimit të gjykatës si dhe zbatimin e gjysëmlirisë.  

 

Më datën 21 shtator 2007 në IGJK është mbajtur seminari me temën, kërkesa për mbrojtjen e 

ligjshmërisë. Ne ketë seminar u trajtuan çështjet lidhur me kërkesën dhe procedurën për mbrojtjen 

e ligjshmërisë si dhe vendosjen lidhur me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë.  

 

Me 26 shtator 2007, IGJK ka organizuar tryezën e diskutimeve në temën Kuptimi i Servitutit 

Sendor, mbrojtja, pengimi në posedim të servitutit dhe praktika gjyqësore në këtë aspekt. Qëllimi 

i këtij seminari ishte këmbimi i përvojave dhe avancimi i njohurive në kuptim të çështjeve aktuale 

nga lëmia e të drejtave sendore.  

 

Si vazhdimësi e bashkëpunimit të Institutit Gjyqësor të Kosovës me Agjensionin Evropian për 

Rindërtim (AER), ka qenë realizimi i trajnimit dy ditor me 27 dhe 28 shtator 2007 ku temë 

trajtimi ishte e Drejta e Unionit Evropian. Në këtë trajnim janë trajtuar çështjet rreth  themelimit 

dhe zhvillimit të institucioneve të BE-së, funksionit  dhe kornizës  ligjore  të BE-së. Njëkohësisht 

janë elaboruar parimet e përgjithshme të së Drejtës Evropiane, duke përfshirë çështjet rreth  

qarkullimit të lirë të shërbimeve, qarkullimit të lirë të personave, të drejtës për vendosje etj.  

 

Po ashtu më datën 4 dhe 5 tetor  2007 Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me IOM-in 

organizoi trajnimin dy ditor në formë të tryezës së diskutimeve me temë Bazat e Kundër 

Trafikimit, fuqizimi i strukturave gjyqësore dhe institucionale. Temat të cilat u diskutuan gjatë 

këtij sesioni trajnues u përqendruan në analizimin e koncepteve juridike fundamentale rreth 

trafikimit të qenieve njerëzore dhe kontrabandimit të migrantëve.   

 

Me datën 4 tetor 2007 në Institutin Gjyqësor të Kosovës u mbajt tryeza e diskutimeve nga lëmia e 

marrëdhënjeve pronësore-juridike me temë referimi i lëndëve të vendosura nga Komisioni për 

Kërkesa Pronësore-Banesore(KKPB). Temat të cilat u shtjelluan gjatë punës së kësaj tryeze u 

përqendruan në çështjet që kanë të bëjnë me referimin e lëndëve të vendosura nga KKPB, paketa 

e referuar në gjykatat komunale si dhe me çështjet praktike. U prezantua baza e të dhënave të 

AKP, që në të ardhmen kjo do të shërbej për gjyqtarët në përmirësimin e efikasitetit në punë, 

duke shkurtuar vonesat në kompletimin e lëndëve më dokumentacionin e nevojshëm.  



 

Me datën 30 tetor 2007 në bashkëpunim me Qendrën Evropiane e të Drejtave të Njeriut me seli 

në Budapest dhe Zyrën e Dokumenteve të Ashkalive në Kosovë, mbajti seminarin me temë 

Zbatimi i Ligjit Kundër Diskriminimit. Temat të cilat u shtjelluan gjatë punës së kësaj tryeze u 

përqendruan në çështjet që kanë të bëjnë me të drejtën e UE-së dhe traktatet tjera ndërkombëtare 

në anti-diskriminim, obligimet tjera ndërkombëtare lidhur me diskriminimin përfshirë këtu 

Konventen Evropjane për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut dhe Qendrën Evropjane për të Drejtat e 

Njeriut dhe pasqyrën e përgjithshme rreth zbatimit të Ligjit Kundër Diskriminimit në Kosovë.  

 

Më datën 01 nëntor 2007 Instituti Gjyqësor i Kosovës mbajti tryezën e diskutimeve nga lëmia 

civile me temë ”Mbrojtja e Pronësisë”. Temat të cilat u shtjelluan gjatë punës së kësaj tryeze u 

përqendruan në çështjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e pronësisë respektivisht paditë për 

mbrojtjen e pronësisë të përmbajtura në legjislacionin pozitiv në Kosovë si dhe u diskutua për 

praktikën gjyqësore në këtë lëmi.  

 

Në kuadër të vlerësimit të nevojave për përzgjedhjen e temave te cilat do të mund të ishin objekt 

trajtimi për vitin 2008, IGJK me datë 02 nëntor 2007 organizoj një tryezë diskutimesh, lidhur me 

draft Programin e Vazhdueshëm  për Arsimim Ligjor për lëmin penale. Në ketë tryeze kane qene 

te ftuar kryesisht trajnues gjyqësor dhe ekspert te lemës penale, te cilët me kontributin e tyre kane 

ndihmuar te kemi një program ne përputhje me interesat dhe nevojat e gjyqtarëve dhe 

prokuroreve. Kjo metodë e vlerësimit, për dallim nga metodat tjera ka disa nuanca te veçanta te 

cilat vlerësohen larte nga IGJK, për faktin se vlerësimin e nevojave e bëjnë trajnuesit gjyqësor te 

cilët i njohin shume mire vështirësitë  me te cilat gjyqtaret dhe prokuroret ballafaqohen dhe ne te 

njëjtën kohe japin alternativa për metodologjinë e realizimit te temave te caktuara.                                                                                                                                                                                 

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës me datën 07.11.2007 organizoi dhe mbajti takimin me ekspertë të 

lëmis civile (gjyqtarë të Gjykatës Supreme, të gjykatave të qarkut, gjykatave komunale dhe 

avokat të mirënjohur ) në funksion të identifikimit të nevojave të gjyqtarëve të lëmis  civile në 

lëmin e aftësimit për vitin 2008. Pas njoftimit me punën e IGJK-së gjatë vitit 2007 u potencua se 

takimi është organizuar për te dëgjuar propozimet e tyre konkrete për nevojat e trajnimit për 

gjyqtarë për vitin 2008. Për IGJK-në preokupimet e gjyqtarëve janë edhe preokupime të IGJK-së 

andaj propozimet që u paraqiten nga zyrtarët e IGJK-së morën përkrahjen se do jenë të 

inkorporuara në synimet programore të IGJK-së. Në takim u zhvillua një debat konstruktiv i cili 

rezultoi me propozime dhe sugjerime konkrete. 

 

Tryeza e  diskutimeve me temë Parashkrimi i ndjekjes penale dhe ekzekutimit të sanksioneve 

penale ishte ndër aktivitetet trajnuese që u realizua më 8 nëntor 2007. Gjatë këtij  sesioni trajnues 

u trajtuan  çështjet më të rëndësishme të cilat shfaqen në praktikën gjyqësore sa i përket  këtij 

institucioni juridik. Elaborimi u realizua në formë të diskutimit interaktiv  me pjesëmarrësit 

përmes komenteve, pyetjeve dhe sugjerimeve.  

 

Me datën 14 nëntor 2007 Instituti Gjyqësor i Kosovës mbajti tryezën me temën Dhuna në 

Familje.Temat të cilat u shtjelluan gjatë punës së kësaj tryeze u përqendruan në çështjet që kanë 

të bëjnë me interpretimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore në fuqi që rregullojnë mbrojtjen nga 

dhuna në familje, masat mbrojtëse sipas Rregullores kundër dhunës në familje dhe praktika 

gjyqësore lidhur me rastet e dhunës në familje.  

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me UNDP organizuan një trajnim dy ditor lidhur me 

trafikimin e qënjeve njerëzore, i cili u mbajt me datë 14-15 nëntor 2007 ne Struge të Maqedonisë. 

Qëllimi i kësaj tryeze dy ditore ishte që para pjesëmarrësve të prezantohet praktika e aplikimit të  

Ligjit kundër trafikimit në Kosovë, llojet e abuzimeve dhe te drejtat e viktimave te trafikuara, 

trafikimi ne rastet kur viktima ne paraqiten fëmijët, politika e dënimeve si dhe problemet te cilat 

po hasen ne praktiken gjyqësore në ketë fushë, me theks te veçantë janë trajtuar elementet e kësaj 

vepre penale dhe dallimet me disa vepra tjera te ngjashme, në veçanti me kontrabandimin.  

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës ashtu siç ka planifikuar, me datën 22 nëntor 2007 ka mbajtur 

seminarin njëditor nga lëmia civile me temë ”Hipoteka dhe Pengu”. Temat të cilat u trajtuan gjatë 



punës së kësaj tryeze u përqendruan në çështjet që kanë të bëjnë me hipotekën dhe rëndësinë e saj 

në sigurimin e kërkesave, masat e përkohshme, përmbarimin në palujtshmëri dhe praktikën 

gjyqësore lidhur me këto çështje.  

 

Me datën 29 nëntor 2007  Instituti Gjyqësor i Kosovës mbajti seminarin njëditor me temë ”E 

Drejta e Autorit”. Temat të cilat u shtjelluan gjatë punës së kësaj tryeze u përqendruan në çështjet 

që kanë të bëjnë me të drejtat që rrjedhin nga vepra e autorit, bartjen e të drejtës së autorit, 

shpërblimin e dëmit për shkak të cenimit të së drejtës së autorit,etj.  

 

Në  kuadër të bashkëpunimit në mes të IOM-it  dhe IGK-së po  më datën 29 dhe 30  nëntor  2007 

u realizua trajnimi dyditor me temë Bazat e kundër trafikimit, fuqizimi i strukturave gjyqësore 

dhe institucionale. Njëra nga synimet e këtij trajnimi ishte fuqizimi në luftë kundër kësaj dukurie 

si dhe mbrojtja ligjore e viktimave nga ky lloj kriminaliteti, prezantimi i të cilave u realizua 

permes   dy  filmave dokumentar që pikë vështrim kishin çështjen e trafikimit.  

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës me datë 06 dhjetor 2007 organizoi një tryezë diskutimesh lidhur me 

mbrojtjen ligjore (te kujt). Në këtë tryezë debati është përqendruar kryesisht në disa specifika të 

praktikës gjyqësore, me qëllim që të sigurohet mbrojtje adekuate për të pandehurin, të respektohet 

parimi i prezumimit të pafajësisë, që të sigurohet kohë e mjaftueshme për mbrojtësin që të njihet 

me rastin dhe me të pandehurin si dhe mundësia e përjashtimit te mbrojtësit  nga ana e gjykatës 

ne rastet kur mbrojtësi është pasiv dhe nuk interesohet për një mbrojtje efektive për te 

pandehurin. 

 
 

Punëtoritë  

 

Më datë 5 prill dhe 4 maj 2007, IGJK-ja mbajti dy punëtori me përmbajtje të njëjtë por me 

pjesëmarrës të ndryshëm, ku në mënyrë praktike u shqyrtua dhe analizua një rast nga praktika 

gjyqësore. Përveç nxjerrjes dhe shqyrtimit të provave si dhe arsyetimit të vendimit gjyqësor, qasja 

e gjyqtarit për të dëgjuar palët në procedurë, mos prejudikimi i çështjeve, përgjegjësia si dhe 

veprimet tjera simbolike të gjyqtarit dhe prokurorit dominuan në këto punëtori. 

Konfirmimi i aktakuzës ishte tema e një punëtorie tjetër e cila u mbajt me 10 prill 2007 . Ndër 

situatat të cilat u shqyrtuan dhe analizuan në këtë punëtori ishin: hedhja e aktakuzës si shkresë e 

rëndomtë, ndryshimi, kualifikimi i veprës penale, caktimi i paraburgimit, ndërprerja e 

paraburgimit etj.    

Instituti Gjyqësor i Kosovës ne bashkëpunim me Departamentin e Drejtësisë të SHBA-ve zyra në 

Prishtinë, më datë 3 dhjetor 2007 organizuan një trajnim praktik lidhur me negocimin e 

marrëveshjes për pranimin e fajësisë. Qëllimi i këtij trajnimi ishte që pjesëmarrësve tu sqarohen 

detyrat dhe qëllimet e prokurorit, avokatit dhe gjykatës me rastin e arritjes se marrëveshjes për 

pranimin e fajësisë si dhe përparësitë ne aplikimin e këtij instituti juridik, i cili parashihet që 

shumë shpejt të hyjë në fuqi edhe në Kosovë. 

 

 

Simulimet 

 

Më datë 20 qershor 2007, IGJK-ja organizoj një simulim gjykimi, për gjyqtarët dhe prokurorët e 

regjionit të Prizrenit. Në këtë simulim vëmendja kryesore u përqendrua tek çështja e përgjegjësisë 

penale si institut juridik. Deklarimi i të pandehurit lidhur me pranimin i fajësisë, veprat penale 

kundër sigurisë së trafikut publik, pranimi i pjesshëm i fajësisë, pranimi i fajit por jo edhe i 

veprës, kur gjykata duhet ta konsideroj një pranim të fajësisë si relevant dhe disa paqartësi rreth 

kualifikimit juridik të veprave penale kundër sigurisë së trafikut publik ishin tema kyçe të cilat u 

shtjelluan në këtë trajnim praktik.  

 

Me datën 11 tetor 2007 IGJK organizoi një simulim gjykimi nga lëmia penale në regjionin e 

Gjilanit ku për temë trajtimi ishte vepra penale e armëmbajtjes pa leje. Akteret e këtij simulimi, 

përmes roleve të tyre përfaqësuan denjësisht pozitën dhe rolin e detyrës së tyre të cilën e 

ushtrojnë në përditshmëri, duke filluar nga  përbërja e trupit gjykues, fazat e procedurës dhe 



vendimmarrja.  

 

Me datën 20 nëntor 2007 për gjyqtarët dhe prokurorët e regjionit të Mitrovicës u organizue një 

simulim gjykimi  me temën seanca e shkallës së dytë. Pjesa e parë e këtij trajnimi përbëhej nga 

simulimi i seancës së shkallës së dytë, qe kryesisht kishte për qellim ti pasqyronte disa shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkelje të ligjit penal në dëm të të akuzuarit, 

ndërsa në pjesën e dyte debati u zhvillua në frymën e këtyre dy bazave.  

 

Një nga aktivitetet që e karakterizuan veprimtarinë e IGJK-së në këtë vitë ishte edhe organizimi i 

simulimeve të gjykimeve nga lëmia civile në të gjitha rajonet e Kosovës. Këto trajnime janë 

organizuar nëpër pesë gjykatat e qarkut, në Gjilan me 01 mars 2007, në Prizren, më 02 maj 2007, 

në Pejë, më 09 tetor 2007, në Mitrovicë, më 07 tetor 2007 dhe në Prishtinë më 11 dhjetor2007. 

Në këto aktivitete trajnuese janë trajtuar gjithanshëm temat mbi: çështjet e shpërblimit të dëmit 

material dhe jo material, anulimit të kontratave, kontratës mbi borgjin, huan dhe fajdenë, natyrën 

juridike dhe procedurën e pengim posedimit. Qëllimi i këtyre trajnimeve ka qenë edhe avancimi i 

njohurive mbi menagjimin sa ma të mirë me teknikën e përgatitjeve dhe udhëheqjes së shqyrtimit 

gjyqësor me synim të zbatimit të parimeve fundamentale të procedurës civile. Përmes këtyre 

trajnimeve përfituesit janë njoftuar me mundësitë që vetë gjykatësi mund të kontribuoj në 

zbatimin e këtyre parimeve duke ju përmbajtur në mënyrë rigoroze dispozitave procedurale të 

cilat kërkojnë kujdes të shtuar nga të gjithë subjektet procedurale. Me interes ishin edhe 

interpretimet e dispozitave të reja ligjore të cilat me hyrjen në fuqi kanë shkaktuar ndryshime të 

caktuara.  

 

Tryezat lidhur me Kodin e Përkohshëm Penal të Kosovës 

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës më datë 29, 30 nëntor dhe 1 dhjetor si dhe me 13,14 dhe 15 dhjetor 

2007, ka organizuar tryeza te rrumbullakëta në nivel ekspertesh lidhur me Kodin e Përkohshëm 

Penal te Kosovës. Qëllimi i këtyre tryezave është që pas diskutimit të dispozitave të KPPK-së të 

bëhen propozime konkrete për plotësimet dhe ndryshimet eventuale te Kodit te Përkohshëm Penal 

te Kosovës. Tryezat e tilla do te vazhdojnë edhe në vitin 2008, në mënyrë që këto përpjekje 

serioze te kurorëzohen me zgjidhje konkrete, të cilat  me pas do tu dërgohen institucioneve 

kompetente për te vendosur.  

 

Trajnimet për gjyqtarët e Gjykatave për Kundërvajtje 

 

Gjatë vitit 2008, janë organizuar tri sesione trajnuese ekskluzivisht për gjyqtarët  e 

Gjykatave për Kundërvajtje. Në këto trajnime vëmendja kryesore u përqendrua në 

kompetencat e Gjykatave për Kundërvajtje, lëmin e komunikacionit dhe rendit e qetësisë 

publike si dhe procedurën kundervajtese ndaj te miturve Përmes punës në grupe, 

simulimit të rasteve si dhe diskutimeve të shumta, u diskutuan shumë çështje rreth 

hartimit të vendimeve gjyqësore, cilësimit juridik të veprave kundërvajtëse, përshkrimit 

të ngjarjeve dhe arsyetimit të vendimeve me qëllim të eliminimit të problemeve dhe 

unifikimit të procedurave gjyqësore për çështjet e ndryshme kundërvajtëse. Vlen të 

përmendet se gjyqtarët për kundërvajtje janë ftuar dhe kane kanë marrë pjesë edhe në disa 

trajnime të tjera që IGJK-ja i ka organizuar, si: trajnimet për Kodin e Etikës, trajnimet për 

menaxhim të rasteve, Ligjin kundër diskriminimit dhe trajnimet lidhur  me KEDNJ. 
 

 

Tryezat  e rrumbullakëta për  Drejtësinë për të Mitur 

 

Gjatë këtij viti në bashkëpunim me UNICEF-in janë realizuar pesë sesione trajnuese në formë të 

tryezave të rrumbullakëta për Drejtësinë për të Mitur për të gjitha regjionet e Kosovës. Duke 

filluar me regjionin e Gjilanit më 19 tetor 2007, për të vazhduar me regjionin e Prishtinës më 22 

nëntor 2007, regjionin e Mitrovicës më 23 nëntor 2007, regjionin e Prizerenit më 6 dhjetor 2007 

dhe duke përfunduar me regjionin e Pejës më 7 dhjetor 2007. Gjatë këtyre  sesioneve  trajnuese 

 



është bërë një vështrim i përgjithshëm analitik dhe përmbajtjesor i Ligjit Penal për të Mitur të 

Kosovës dhe u diskutuan aspektet e delikuencës së të miturve duke filluar nga njoftimi për 

rastin deri tek marrja dhe ekzekutimi i dënimeve dhe masave për të miturit kur ata janë 

kryes të veprave penale. 
Përfitues të këtyre tryezave ishin  gjyqtarët e nivelit të qarkut dhe atij komunal që  merren me 

gjykimin e çështjeve kur si  kryes i veprës penale është i mituri,  prokurorët, pjesëtarët e SHPK-

së,  avokat, zyrtar  nga organi i kujdestarisë dhe  zyrtar nga Shërbimi Sprovues.  

 

 

Trajnimi i Trajnuesve mbi Kodin e Etikës 

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me USAID dhe NCSC më datën 30 prill 2007,  ka  

realizuar  trajnim të  trajnuesve lidhur me Kodin e Etikës. Gjatë këtij trajnimi, trajnuesit me 

përvojë si ata vendor po ashtu edhe ndërkombëtar kanë bërë përpjekje që të bartin tek 

pjesëmarrësit  njohuritë e përdorimit të metodave  më të avancuara  të ligjërimit të diskutimit 

interaktiv, ndarjes në grupe punuese duke u kombinuar edhe me metodologji tjera bashkëkohore 

me qëllim të interpretimit më të përafërt të parimeve dhe rregullave   të   Kodit e Etikës dhe të 

Mirësjelljes për gjyqtarë dhe prokurorë. Pjesëmarrës të këtij sesioni trajnues ishin  gjyqtarë dhe 

prokurorë të  përzgjedhur nga të gjitha rajonet e Kosovës si dhe një zyrtar nga Njësia e 

Inspeksionit Gjyqësor. Në fund 5 gjyqtarë, 9 prokurorë dhe një zyrtar  nga Njësia e Inspeksionit 

Gjyqësor u certifikuan me certifikata të cilët do të jenë pjesë e grupit të trajnuesve për  Kodin e 

Etikës. 

  

Tryeza diskutimesh për Kodin e Etikës 

 

Gjatë këtij viti janë organizuar  tryeza të diskutimeve lidhur me Kodin e Etikës në pesë regjionet 

e Kosovës (Mitrovicë, Pejë, Prishtinë, Prizeren, Gjilan ). Në kuadër të këtyre  trajnimeve janë 

analizuar  parimet dhe dispozitat  që i  përmban  Kodi i Etikës për gjyqtarë dhe prokurorë duke  

dhënë sqarime për mënyrën e zbatimit të rregullave të këtij kodi me qëllim të ngritjes së vlerave  

dhe standardeve të mbrojtura me këtë kod me qka do të sigurohej ngritja e imazhit pozitiv për  

gjyqëtarët dhe prokurorët  .  

Në këto tryeza përveç prokuroreve dhe gjyqtarëve të gjykatave te rregullta  pjesëmarrës kanë 

qenë edhe gjyqtarët e Gjykatave për Kundërvajtje. 

 

Trajnimet lidhur me Konventën Evropiane për Mbrojtjen të Drejtave dhe Lirive të Njeriut 

 

Edhe këtë vit vëmendje të veçantë i është kushtuar trajnimve lidhur me Konventën Evropiane për 

Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut (KEDNJ) . Në kuadër të këtyre aktiviteteve janë 

realizuar 7 sesione trajnuese nëpër të gjitha regjionet e Kosovës ku të gjitha kanë qenë dy ditore.. 

Këto trajnime  janë realizuar nga  trajnuesit  vendor të certifikuar nga Këshilli i Evropës të cilët 

me përkushtimin më të lartë janë përpjekur që të analizojnë të drejtat dhe liritë  themelore të 

njeriut të garantuara nga Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut në baza krahasimore me të 

drejtën vendore. Më konkretisht janë shtjelluar  neni 2 ( e drejta për jetë), neni 3 (ndalimi i 

torturës) neni 5 ( e drejta për liri dhe siguri), neni 6 ( e drejta  për një proces të rregullt gjyqësor) 

dhe praktika e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut kur shqyrton rastet e kualifikuara sipas 

këtyre nene, duke i kushtuar sidomos vëmendje ndërlidhjes me praktikën gjyqësore të Kosovës. 

Përfitues të këtyre trajnimeve ishin gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha regjioneve të Kosovës 

duke përfshirë edhe gjyqtarët për kundërvajtje. 

 

Seminaret për gjyqtarë porotë 

 

Trajnimet për gjyqtarë porotë gjithashtu kanë qen pjese e aktiviteteve të realizuara edhe këtë vit  

dhe ato janë organizuar nëpër të gjitha regjionet e Kosovës. Këto  trajnime kanë qenë të një niveli 

të avancuar dhe kan pasur për qëllim që edhe më tutje të ngritsin dhe zhvillojnë njohuritë e 

gjyqtarëve porotë për rolin dhe rëndësinë e tyre në sistemin tonë gjyqësor. Temat të cilat janë  

trajtuar  gjatë këtyre sesioneve trajnuese kryesisht janë  përqendruar  në aspektet praktike si dhe 

çështjet e aspekteve të veçanta rreth pozitës së gjyqtarëve porotë nga pikëpamja e respektimit të  



Kodit të Etikës, me qëllim që funksioni që iu është besuar  ta ushtrojnë  me ndëgjegjëshmëri dhe 

në mënyrë të pavarur. Këtë vit trajnimi i gjyqtarëve porotë ka filluar me regjionin e Prishtinës me 

16 janar, ka vazhduar në regjionin e Mitrovicës më 13 mars, në regjionin e Pejës më 22 maj, në 

regjionin e Prizrenit më 04 shtator si dhe më 06  nëntor ka përfunduar me regjionin e Gjilanit.  

 

X. Konkluzion 

 

Viti 2007 mund të konsiderohet si një vit shumë i suksesshëm për IGJK-në. Përvoja e 

fituar në përgatitjen dhe organizimin e veprimtarive të shumëllojshme trajnuese tregon 

potencialin serioz që ka Instituti dhe qasjen fleksibile ndaj nevojave dhe kërkesave të 

gjyqësorit në vend. Në të njëjtën kohë ekzistojnë shumë hapa të rëndësishëm që duhet të 

ndërmerren si, forcimi i personelit trajnues të IGJK-së, forcimi i një administrate 

funksionale dhe moderne dhe kryesisht fillimi i zbatimit të programeve të reja trajnuese 

(Programit Fillestar për Arsimim Ligjor, Programit të trajnimeve për Avancim) dhe 

detyrave të tjera të IGJK-së siç parashihet me ligjin për themelimin e tij.  

Qëllimi i të gjitha këtyre aktiviteteve trajnuese ka qenë ngritja e njohurive dhe 

shkathtësive për punë praktike të gjyqtarëve dhe prokurorëve si dhe unifikimi i praktikës 

gjyqësore. Efektet e këtyre trajnimeve do të reflektohen në përmirësimin e efikasitetit të 

punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve në punët e përditshme për zbatimin e sistemit të 

drejtësisë në interes të të gjithë qytetarëve. 
 

 

 

 

Me respekt 

 

 


