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INSTITUTI GJYQËSOR I KOSOVËS 

  

Raporti vjetor 2006 

 
 

 

Hyrje  

 

Duke u bazuar në Programin e Vazhdueshëm vjetor të trajnimeve Instituti Gjyqësor 

i Kosovës (IGJK) gjatë vitit 2006 ka vazhduar me organizimin e një sërë trajnimesh. Gjatë 

këtij viti këtë institucion e karakterizuan disa të arritura të veçanta.     

Më 24 prill 2006 Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm e nënshkroi 

rregulloren  me të cilën hyn në fuqi Ligji për Themelimin e Institutit Gjyqësor të Kosovës i 

cili në shkurt të këtij viti ishte miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Ky ligj e themelon IGJK-

në si organ të pavarur profesional dhe si institucion kryesor për trajnime brenda sistemit 

gjyqësor i cili funksionet e veta do t’i zhvilloi në bazë të parimeve të ligjshmërisë, 

paanshmërisë dhe efikasitetit.     

Te gjitha aktivitetet të cilat i organizon IGJK janë të mbështetura në nevojat dhe 

vështirësitë aktuale të gjyqtarëve dhe prokurorëve në punën e tyre të përditshme duke e 

përshtatur veprimtarinë e vet trajnuese me ndryshimet, ambientin juridik dhe nevojat e 

gjyqësorit. Dilemat dhe vështirësitë e ndryshme të cilat po i vë në pah praktika gjyqësore  

çdo ditë e më tepër po e nxisin IGJK-në që të praktikojë metoda të reja të trajnimeve me 

qëllim të zbutjes dhe eliminimit në tërësi të këtyre dilemave dhe vështirësive. Një nga 

veçoritë qe e karakterizuan veprimtarinë e IGJK-se në vitin 2006 ishte cikli i trajnimeve të 

shkathtësive praktike-organizimi i simulimeve të gjykimeve në të gjitha rajonet e Kosovës. 

Rastet e përzgjedhura për këto simulime janë si nga lëmia penale ashtu edhe nga ajo civile. 

Kjo metodë është çmuar mjaftë nga pjesëmarrësit dhe është vlerësuar lartë për arsye se 

tregon praktikën aktuale nëpër gjykata dhe prokurori. 

IGJK-ja po zhvillon dhe do të zhvillojë edhe në të ardhmen metoda sa më praktike 

të cilat i shërbejnë funksionimit efikas të sistemit gjyqësor. Lidhur me trajnimet e 

organizuara nga IGJK sidomos ato nëpër regjione vlen të përmendet dhe përshëndetet 

ndihma e trajnuesve dhe personave kontaktues (kryetarëve të Gjykatave të Qarkut). Këto 

trajnime janë vlerësuar si mjaftë produktive, për faktin se me përzgjedhjen e temave 

konkrete në secilin regjion IGJK ka qenë më afër nevojave të gjyqtarëve dhe prokuroreve.  

Po ashtu këtë vit IGJK në bashkëpunim me Këshillin e Evropës, ka organizuar 

trajnime për Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut, ku për herë të parë 

trajnues kanë qenë gjyqtarët dhe prokurorët vendor të cilët me parë janë trajnuar dhe 

certifikuar nga Këshilli i Evropës. Organizimi i sesioneve trajnuese lidhur me dispozitat e 

kësaj konvente do te vazhdoje edhe në të ardhmen. 
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 IGJK ka bërë përpjekje që në trajnimet e saj, në cilësi të pjesëmarrësve të përfshijë 

edhe profesionist tjerë nga fusha të ndryshme në mënyrë që të përmirësoj cilësinë dhe 

efikasitetin e programeve trajnuese. Një shembull i mirë në këtë aspekt është bashkëpunimi 

me Shërbimin Policor të Kosovës dhe Shërbimin Sprovues të Kosovës. Ka pasur disa 

trajnime të specializuara në të cilat përveç gjyqtarëve dhe prokurorëve kane marre pjese 

edhe policët e SHPK-së dhe zyrtarët e Shërbimit Sprovues të Kosovës. Kjo praktikë është 

zbatuar ne trajnimet ku janë trajtuar çështjet e ndërlidhjes se veprimeve procedurale te tyre. 

Kjo metode është treguar e suksesshme sepse ka dhënë mundësi për përmirësimin dhe 

koordinimin e bashkëpunimit në mes të këtyre subjekteve në procedurën penale.  

  

I. Programi i Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor – PVAL 

 

Për periudhën një vjeçare, janar-dhjetor 2006 IGJK ka realizuar 63 ( gjashtëdhjetë e 

tre) sesione trajnuese (seminare, tryeza te diskutimeve dhe simulime te gjykimeve). Nga 

numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve prej 1410 ( njëmijë e katërqind e dhjetë) 1179 

(njëmijë e njëqind e shtatëdhjetë e nëntë ) janë gjyqtarë duke përfshirë gjyqtarët porotë dhe 

gjyqtarët për kundërvajtje, ndërsa 231 ( dyqind e tridhjetë e një) janë prokurorë. Nga numri 

i përgjithshëm 1312 ( njëmijë e treqind e dymbëdhjetë) janë shqiptarë, 61 ( gjashtëdhjetë e 

një ) serbë dhe 19 ( nëntëmbëdhjetë) pjesëtarë të minoriteteve tjera që jetojnë në Kosovë. 

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

policinë dhe institucionet tjera, IGJK në veprimtaritë e ndryshme trajnuese në këtë vit ka 

përfshirë 39 (tridhjetë e nëntë) zyrtarë të Shërbimit Policor të Kosovës dhe 21 ( njëzet e një 

) zyrtarë të Shërbimit Sprovues të Kosovës. Po ashtu në trajnimet e IGJK-se në cilësi te 

vëzhguesve morën pjesë 86 pjesëmarrës ( bashkëpunëtor profesional, zyrtar ligjor nga 

Departamenti i Drejtësisë, etj.)  

Shënimet statistikore tregojnë se gjatë këtij viti shumica e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve kanë marrë pjesë në tre deri pesë sesione trajnuese. Qëllimi i Institutit 

Gjyqësor te Kosovës është që të siguroi mundësi që secili gjyqtar dhe prokuror të këtë qasje 

të barabartë nëpër trajnime. Në të njëjtën kohë kryetarët e gjykatave dhe kryeprokurorët po 

luajnë një rol të rëndësishëm në procesin e aplikimit dhe pjesëmarrjes në trajnime.  

 

 

I.1. Seminaret, tryezat e diskutimeve dhe simulimet nga lëmia penale 

I.1.a. Seminaret dhe tryezat e diskutimeve 

 

Gjatë vitit 2006 IGJK organizoj 23 ( njëzet e tre ) trajnime nga fusha penale. Prej 

hyrjes në fuqi të Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale, përqendrimi i  trajnimeve ka 

qenë dhe mbetet në temat dhe çështjet ku gjyqtarët dhe prokurorët hasin në dilema dhe 

vështirësi gjatë zbatimit të ligjit, përkatësisht janë trajtuar tema të cilat iu janë përshtatur 

nevojave praktike të gjyqtarëve dhe prokuroreve dhe ato janë vlerësuar mjaftë lartë nga ata. 

Tryeza në temën: “Bashkëpunimi në Procedurën Paraprake në mes të Prokurorisë 

dhe Policisë” ka hapur ciklin e trajnimeve nga lemia penale. Zhvillimi i procedurës 
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paraprake, praktika e përbashkët dhe vështirësitë të cilat prokuroria dhe policia i hasin gjatë 

fazës së procedurës paraprake ishin temat të cilat u prezantuan dhe diskutuan gjatë kësaj 

tryeze. Koordinimi dhe ngritja e nivelit të bashkëpunimit në mes të këtyre autoriteteve 

përgjegjëse gjatë procedurës paraprake ka qene njeri nga qëllimet kryesore të kësaj tryeze. 

Një nga temat e cila ka zgjuar vëmendje të veçantë prej momentit të aplikimit të 

Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale pa dyshim është paraburgimi. Lidhur me ketë 

çështje IGJK ka organizuar një tryeze diskutimesh ku përmes rasteve të ndryshme te 

praktikës gjyqësore, u prezantuan dhe shtjelluan dilemat dhe problemet e paraburgimit në të 

gjitha fazat e procedurës penale, përfshirë këtu edhe paraburgimin për të mitur dhe për 

personat me çrregullime mendore.  

Me datën 14 mars 2006 IGJK mbajti tryezën e  diskutimeve për Ligjin Penal për të 

Mitur. Temat të cilat u diskutuan gjatë kësaj tryeze kryesisht u përqendruan në 

interpretimin e Ligjit Penal për të Mitur, aplikimin e masave të diversitetit, qëllimin dhe 

llojet e tyre, zbatimin e masave edukative, dënimet e zbatueshme penale (raste nga praktika 

gjyqësore) dhe bashkëpunimin e organeve kompetente ne zbatimin efikas te këtyre masave 

dhe dënimeve sipas Ligjit Penal për të Mitur.  

Duke pasur parasysh se dukuria e trafikimit me qenie njerëzore është dukuri mjaft e 

ndjeshme, IGJK gjatë këtij viti ka mbajtur dy sesione trajnuese lidhur me këtë temë në të 

cilat pjesëmarrës ishin gjyqtarë, prokurorë dhe polic të SHPK-së. Temat të cilat janë 

trajtuar ishin të ndërlidhura me rolin aktiv të prokurorisë dhe policisë në luftimin e këtij 

krimi, me theks të veçantë ne aplikimin e masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe 

hetimit si masa mjaftë efikase në parandalimin dhe luftimin e këtij krimi si dhe dilemat të 

cilat po hasen në praktiken gjyqësore. Po ashtu vëmendje e veçantë iu është kushtuar 

trajtimit dhe ndihmës se viktimave te trafikuara sidomos kur ata janë fëmijë. Qëllimi 

kryesor i këtyre dy tryezave ishte qe te prezantohen mekanizmat dhe rrugët se si te 

integrohen interesat e viktimave te trafikuara dhe si këto te drejta te realizohen ne 

procedurën penale në mënyrën më të mirë. 

Me datën 4 prill 2006 ne IGJK u mbajt Tryeza e Diskutimeve lidhur me provat në 

Procedurën Penale sipas Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale të Kosovës (KPPPK) . 

Temat të cilat u diskutuan gjatë kësaj tryeze diskutimesh kryesisht u përqendruan në 

procedurën e vlerësimit të provave në shqyrtimin gjyqësor, provave të pranueshme dhe të 

papranueshme dhe kërkesave të avokatëve mbrojtës për shpalljen e provave të 

papranueshme sipas KPPPK.  

Një nga temat interesante të trajtuara në këtë vit ishte ajo për masat për sigurimin e 

pranisë së pandehurit në procedurën penale. Gjatë kësaj tryeze diskutimesh e cila u mbajt 

me datën 26 prill 2006 u debatua për vështirësitë dhe dilemat lidhur më këto masa. 

Gjithashtu përmes rasteve nga praktika u prezantuan risitë qe parashihen në kuadër të 

këtyre masave sidomos ato për arrestin shtëpiak.  

  Me 18 maj 2006 në IGJK u mbajt seminari me temën veprat penale kundër jetës dhe 

trupit. Ky trajnim ishte i fokusuar ne aspektet materiale të Kodit të Përkohshëm Penal të 

Kosovës dhe trajtoj elementet e veprës penale kundër jetës dhe trupit dhe format më të 

shpeshta të paraqitjes së saj me qëllim të unifikimit të praktikës gjyqësore në këto raste. 

Me datën 1 qershor 2006 u mbajt seminari i cili u përqendrua në bashkëpunimin në 

mes prokurorisë dhe policisë në rastet e trazirave. Agjenda e trajnimit mbulonte aspekte 

ndryshme të bashkëpunimit në mes të prokurorëve publik dhe policisë në rastet e trazirave. 
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Përmes prezantimeve, shqyrtimit dhe debatit u sqaruan shumë dilema dhe u dhanë 

rekomandime te vlefshme për bashkëpunimin e organeve të lartpërmendura, në mënyre që 

në të ardhmen të jenë shumë më vigjilente në çfarëdo situate në pajtim me dispozitat ligjore 

ne fuqi.  

Duke pasur parasysh risitë qe i ka sjellë Kodi i  Përkohshëm i Procedurës Penale  sa 

i përket fazës së procedurës penale, IGJK ka vlerësuar dhe organizuar një tryezë 

diskutimesh lidhur me masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit. Temat të cilat 

janë përfshirë në këtë tryezë kanë qenë, kuptimi dhe rëndësia e këtyre masave ne 

procedurën paraprake, masat të cilat urdhërohen nga prokurori publik, gjyqtari i procedurës 

paraprake si dhe dilemat dhe vështirësitë në aplikimin e këtyre masave.  

Temë tjetër interesante që është trajtuar në këtë vit ka qenë roli dhe mbrojtja e 

dëshmitarëve në procedurën penale, me theks te veçantë në risitë që janë paraparë në 

KPPPK lidhur me dëshmitarët, mënyrën e marrjes në pyetje, rëndësia e deklaratës së 

dëshmitarëve si provë në procedurën penale etj. Ky trajnim është organizuar me datën 21 

qershor 2006. 

Tryeza e diskutimeve ku shqyrtuan çështjet e konfiskimit dhe procedurës se 

konfiskimit u mbajt me datën 12 shtator 2006. Në këtë tryeze u shtjelluan aspektet 

materiale dhe ato procedurale si, konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me anë të kryerjes se 

veprës penale, procedura për konfiskim, qëllimi i konfiskimit si dhe problemat te cilat po 

hasen ne zbatimin e konfiskimit. Temë tjetër e cila u trajtua në këtë tryezë ishte edhe një 

nga dënimet plotësuese-marrja e sendit. 

Një aktivitet i veçantë që Instituti Gjyqësor i Kosovës e ka organizuar këtë vit ka 

qenë tryeza e rrumbullakët lidhur me Kodin e Përkohshëm të Procedurës Penale të 

Kosovës. Kjo tryezë është organizuar në Ohër nga data 12 deri me 15 shtator 2006 dhe aty 

janë diskutuar çështjet më aktuale të KPPK-së, të cilat ende po paraqesin paqartësi në 

interpretimin apo zbatimin e tyre në praktikë, si, roli dhe raportet në mes të gjyqtarit, 

prokurorit dhe policisë në procedurën paraprake, hetimet, shikimi dhe rikonstruksioni në 

vendin e ngjarjes,  masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit, masat për 

sigurimin e pranisë së të pandehurit, pengimi i ri kryerjes së veprës penale dhe sigurimi i 

suksesshëm i zhvillimit të procedurës penale me theks të veçantë u diskutua për 

paraburgimin, konfirmimi i aktakuzës, shqyrtimi kryesor, aktgjykimin dhe mjetet juridike. 

Në këtë tryezë janë arritur disa konkluzione të përbashkëta, për të cilat gjyqtarët dhe 

prokurorët do të njoftohen përmes publikimit të tyre në buletinin e IGJK-së të muajit 

dhjetor 2006.  

Në partneritet  me Këshillin e  Evropës më 22 shtator 2006, IGJK mbajti një sesion 

trajnues lidhur me hetimin dhe gjykimin e veprave penale të ndërlidhura me korrupsionin. 

Gjatë këtij sesioni u bë një vështrim teorik dhe praktik për korrupsionin, metodat për 

parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie negative, hetimet  financiare dhe veprat penale të 

larjes së parave. Gjithashtu u prezantuan raste të ndryshme praktike të cilat pasqyronin 

shprehjen e kësaj dukurie në shoqëri. 

             Më 10 tetor 2006 është realizuar tryeza e diskutimeve me temën parashkrimi si 

institut i rëndësishëm juridik. Në kuadër të këtij sesioni trajnues u shtjelluan shume çështje 

të rëndësishme lidhur me parashkrimin e ndjekjes penale, parashkrimin e ekzekutimit te 

dënimeve, dënimeve plotësuese dhe masave të trajtimit të detyrueshëm. 
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             Me datë 27 tetor 2006 IGJK-ja organizoj një tryezë diskutimesh për mjetet juridike-

ankesa, procedura sipas ankesës. Në këtë tryezë u shtjelluan tema si, arsyet e ushtrimit të 

ankesës, ankesa kundër aktgjykimit në procedurën ndaj urdhrit ndëshkimor, ankesa kundër 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë dhe procedurat lidhur me ankesën. Prezantimi i 

rasteve dhe shembujve praktikë ka ofruar një pasqyrë të qartë se si të veprohet në situata të 

ndryshme pa bërë ndonjë shkelje te të drejtave dhe lirive te njeriut. 

Në bashkëpunim me Këshillin e Evropës, IGJK më 12 dhjetor 2006 mbajti sesionin 

trajnues me temën rreth sanksioneve alternative në vend të dënimit me burg. Teme trajtimi 

ishin çështje të ndryshme nga faza e para dënimit deri te faza pas vuajtjes së dënimit, 

detyrat dhe përgjegjësit e shërbimit sprovues dhe marrëdhëniet në mes të shërbimit 

sprovues, autoriteteve te ndjekjes, gjykatave, etj.  

 

I.1.b. Simulimet  

 
Një nga format me praktike të trajnimeve të cilën IGJK e ka zbatuar gjate këtij viti 

ka qenë simulimi i rasteve bazuar në nevojat konkrete të gjyqtarëve dhe prokuroreve nëpër 

regjione.  

 Simulimi i parë në vitin 2006 ishte ai në regjionin e Prishtinës, ku përmes një rasti 

mjaftë interesant u shpalosen mjaftë qartë detajet se si zhvillohet një shqyrtim gjyqësor. 

Qëllimi i këtij simulimi ishte që të sqarohen  risitë e Kodit të Procedurës Penale sa i përket 

shqyrtimit gjyqësor, me theks të veçantë në eliminimin e vështirësive dhe paqartësive që po 

hasen në praktiken gjyqësore.      

Simulim tjetër ishte simulimi i shqyrtimit gjyqësor i mbajtur në Gjilan me datë 03 

mars 2006 ku pjesëmarrësve, gjyqtarëve dhe prokurorëve iu dha mundësia që të 

prezantojnë dhe diskutojnë rreth një rasti mjaftë interesant lidhur me falsifikimin e parave. 

Aktorët të këtij simulimi, përmes roleve të tyre mjaftë saktë prezantuan kompetencat dhe 

përgjegjësitë të cilat i hasin në punën e tyre të përditshme si gjyqtar dhe prokuror.  

Instituti Gjyqësor i Kosovës i ka kushtuar vëmendje të posaçme organizimit të 

sesionit trajnues nga lëmia e drejtësisë për të mitur. Më 3 maj 2006 në Gjykatën e Qarkut 

në Prishtinë IGJK organizoi një trajnim për gjyqtarë dhe prokurorë te të gjitha regjioneve 

në formë të një gjykimi të improvizuar, ku u shqyrtua një rast praktik në të cilin si kryerës i 

veprës penale paraqitet i mituri. Zhvillimi i gjykimit të improvizuar kaloi në të gjitha etapat 

procedurale të parashikuara me ligj. Vëmendje e posaçme iu kushtua nevojës të aplikimit të 

dispozitave ligjore dhe garancive që gjatë procedurës interesat dhe personaliteti i të miturit 

të ruhet.  

Një nga risitë e Kodit të Procedurës Penale është edhe konfirmimi i aktakuzës. 

Lidhur me këtë çështje në regjionin e Pejës, IGJK organizoi një simulim gjykimi. Në këtë 

simulim përmes një rasti nga praktika u prezantua mënyra e kryerjes së veprimeve 

procedurale në këtë fazë të procedurës penale. Qëllimi i këtij trajnimi ishte që të kuptohet 

rëndësia e procedurës së konfirmimit të aktakuzës, arsyetimit të vendimit për konfirmim 

dhe harmonizimi i praktikes gjyqësore lidhur me këtë fazë të procedurës penale. 

Ne regjionin e Prizrenit me datë 21 shtator u mbajt një tjetër simulim lidhur me 

shqyrtimin gjyqësor. Përmes një rasti konkret (vepër penale e vrasjes) dhe mjaftë interesant 

u shtjellua shqyrtimi gjyqësor si dhe u preken risitë që parashihen në KPPPK. Vlen të 
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përmendët se, pranimi i fajësisë zgjoj mjafte interesim tek pjesëmarrësit dhe ishte një ndër 

pikat më interesante të simulimit.   

Me datë 15 nëntor në regjionin e Mitrovicës IGJK-ja mbajti simulimin e fundit për 

këtë vit në lëminë penale. Temë e cila mbuloj programin e këtij trajnimi ishte, seanca 

dëgjimore për caktimin e paraburgimit. Kjo temë u trajtua për herë të parë nga momenti i 

hyrjes në fuqi të KPPPK-së. Mënyra e organizimit, përfshirja e pothuajse të gjithë 

pjesëmarrësve ne rolin aktiv në këtë simulim, bëri që pjesëmarrësit të shkëmbejnë përvojat 

tyre dhe të  marrin udhëzime konkrete për risit të cilat i parasheh KPPPK.  

 

 
II. 2. Seminare, tryeza të diskutimeve dhe simulime nga lëmia civile 

 

II.2.a. Seminare dhe tryeza te diskutimeve 

 

IGJK gjate vitit 2006, ka realizuar një numër të konsiderueshëm te trajnimeve 

(seminare, tryeza te diskutimeve, simulime te gjykimeve) edhe nga lëmia civile.  

Duke filluar me 17 janar 2006, IGJK ka organizuar tryezën e diskutimeve nga e 

drejta familjare me teme zgjidhjen e martesës. Në kuadër të kësaj tryeze janë shtjelluar 

temat që kanë te bëjnë me procedurën e zgjidhjes së martesës, me marrëveshje të 

bashkëshorteve, për shkak të mosmarrëveshjes së bashkëshorteve, te drejtat dhe detyrimet 

për ushqim në mes të bashkëshortëve dhe prindërve ndaj fëmijëve gjatë martesës dhe pas 

zgjidhjes se saj, si dhe çështjet që kanë të bëjnë me procedurën për dhënien e lejes për 

lidhjen e martesës. 

Me datën 14 shkurt 2006 në IGJK është mbajtur një tryezë e diskutimeve ku janë 

trajtuar çështjet nga e Drejta e Punës. Ky sesion trajnues u përqendrua në temat mbi 

jurisprudencën e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Kosovës, marrëdhënia e punës sipas 

kontratës, procedurat gjyqësore dhe  rastet përkatëse nga marrëdhëniet e punës, identifikimi 

i praktikës diskriminuese në proceset e punësimit dhe mbrojtja gjyqësore e të drejtave të 

punëtorëve. 

Çështjet e kompensimit të dëmit kanë qenë temë diskutimi në tryezën e diskutimeve 

të organizuar nga IGJK me datën 17 shkurt 2006 . Në këtë tryezë është pasqyruar praktika 

gjyqësore lidhur me format e dëmit material dhe jo material. Një hapësire e veçantë i është 

kushtuar çështjeve të kompensimit të dëmit që dalin nga auto përgjegjësia dhe problemeve 

praktike me të cilat ballafaqohen gjyqtarët gjatë punës se tyre në këtë drejtim. Në ketë 

tryeze të diskutimeve në cilësi te ekspertëve përveç gjyqtarëve kanë marrë pjesë edhe 

ekspertë nga lëmia e sigurimeve. 

Më 23 mars 2006, IGJK ka organizuar seminarin për ekzekutimin e aktgjykimeve 

civile, në të cilin duke pasur parasysh vështirësitë me të cilat ballafaqohet gjyqësori i 

Kosovës në lëmin e  ekzekutimeve janë shqyrtuar tema me rëndësi nga aspekti i praktikës 

gjyqësore. Ekzekutimi kondemnator në të holla, dokumenti përmbarues në procedurën e 

përmbarimit, njohja dhe ekzekutimi i aktgjykimeve civile te huaja si dhe sfidat dhe 

zgjidhjet e mundshme në procedurën e përmbarimit ishin përmbajtje kryesore e këtij 

seminari.  
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Duke pasur parasysh risitë në legjislacionin aktual përkatësisht nxjerrjen e 

Rregullores së UNMIK-ut nr. 2006/10 mbi zgjidhjen e ankesave lidhur me pronën e 

paluajtshme private, duke përfshirë pronën bujqësore dhe atë komerciale, IGJK ka 

organizuar një seminar lidhur me çështjet pronësore. Gjatë këtij seminari janë trajtuar 

çështjet përkitazi me themelimin, përbërjen  dhe funksionimin e Agjensionit  Kosovar të 

Pronës, çështjet që kanë të bëjnë me zgjidhjen e ankesave lidhur me pronën e paluajtshme 

private duke përfshirë pronën bujqësore dhe atë komerciale si dhe çështjet që kanë të bëjnë 

me bashkëpronësinë dhe pronësinë e përbashkët.  

Me 6 qershor 2006, IGJK organizoi trajnimin për gjyqtaret e lëmisë civile në formë 

të tryezës se diskutimeve lidhur me Ligjin për Trashëgiminë. Duke pasur parasysh se ky 

ligj ka hyr në fuqi në bazë të Rregullores së UNMIK-ut 2005/7, brenda kornizave te kësaj 

rregullore temat kyçe që u shqyrtuan në këtë tryezë ishin, dëshmitarët e testamentit, 

trashëgimi në bazë të ligjit, trashëgimi në bazë të testamentit si dhe janë pasqyruar dilemat 

dhe vështirësitë me të cilat ballafaqohen gjyqtarët me rastin e vendosjes përkitazi me 

çështjet trashëgimore-juridike. 

Me 29 qershor 2006, IGJK organizoi trajnimin për marrëdhëniet kontraktuese dhe 

veçoritë e tyre. Gjate punës se këtij trajnimi janë trajtuar tema me rëndësi përfshirë 

vështrimet e përgjithshme te marrëdhënieve kontraktuese nga këndi i praktikes gjyqësore, 

disa risi në lëmin e kontratave në ekonomi, konvalidimin dhe konvertimin e kontratave si 

dhe nulitetin e kontratave. Pjesëmarrës ishin gjyqtaret e lëmis civile nga të gjitha regjionet e 

Kosovës përfshirë edhe gjyqtarët nga Gjykata Ekonomike e Qarkut në Prishtinë. 

 Procedura e shpalljes së personave të zhdukur si të vdekur është njëra nga temat e 

cila u trajtua ne tryezën e diskutimeve që u organizua nga IGJK me datën 28 shtator 2006 . 

Në këtë  tryeze vend kryesor kanë zënë çështjet si, kushtet që duhet të plotësohen që një 

person i zhdukur të mund të shpallet si i vdekur, inicimi i procedurës, kompetenca e 

gjykatës si dhe rastet nga praktika gjyqësore të cilat e pasqyrojnë gjendjen aktuale lidhur 

me këtë procedurë. 

 Lidhur me ekzekutimin e vendimeve civile më datën 12 tetor 2006, IGJK organizoj 

një tryeze diskutimesh. Temë diskutimi në këtë tryezë ishin çështjet që kanë te bëjnë me, 

ekzekutimin në përgjithësi, sfidat dhe zgjidhjet e mundshme në procedurën e përmbarimit, 

mjetet juridike në procedurën e përmbarimit dhe procedura e përmbarimit në palujtshmëri. 

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

datën 26 tetor 2006 në IGJK. Në këtë seminar diskutimet kryesisht u përqendruan në 

çështjet që kanë të bëjnë me, risitë në Ligjin për Familjen në aspektin material, vërtetimi i 

atësisë, adoptimi dhe besimi i fëmijëve në ruajtje dhe edukim në rastet e shkurorëzimit. 

Gjithashtu vëmendje e veçantë iu kushtua edhe vështirësive me të cilat  po ballafaqohen 

gjyqtarët në zbatimin e dispozitave te reja të Ligjit për Familjen në zgjidhjen e rasteve 

civile nga kjo lëmi. 

 Konflikti Administrativ ishte temë diskutimi e seminarit nga e drejta administrative   

i cili u mbajt me datën 17 nëntor 2006. Mbrojtja gjyqësore e të drejtave në konfliktin 

administrativ, mbrojtja e të drejtave dhe lirive kushtetuese në procedurën e konfliktit 

administrativ, padia në konfliktin administrativ dhe akti administrativ si objekt i konfliktit 

administrativ ishin temat të cilat u shtjelluan gjatë punës së këtij seminari.  

 Me datën 21 nëntor 2006 IGJK organizoj seminarin nga e drejta sendore me temë 

Pronësia dhe Servitutet. E drejta e parablerjes në palujtshmëri dhe fitimi i së drejtës së 
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pronësisë në palujtshmëri mbi bazën më të fortë juridike, pengimin në posedim tek 

servitutet sendore, fitimi i servitutit sendor në bazë të posedimit ishin objekt diskutimi gjatë 

punës së këtij seminari. Gjithashtu vëmendje e veçantë iu kushtua edhe  vështirësive me të 

cilat po ballafaqohen gjyqtarët në zgjidhjen e rasteve civile përkatësisht në raportet 

pronësoro-juridike.  

Në bashkëpunim me Këshillin e  Evropës më 23 nëntor 2006, IGJK organizoi 

trajnimin me temë, Interpretimi, udhëheqja e rasteve dhe udhëheqja e gjykatores. Në këtë 

sesion trajnues u prezantuan çështjet lidhur me përgjegjësin e gjyqtarit gjate gjykimit, 

parregullsitë në gjykatore, integriteti i gjykatës, komunikimi i gjyqtarit me palë, media etj.  

 

 

II.2.b. Simulimet - civile 

 

Me 9 mars 2006 IGJK ka filluar me simulimin e parë ku janë përfshirë gjyqtarët e 

lëmisë civile. Në regjionin e Prizrenit ku filloj ky cikël i trajnimeve praktike, rasti i 

simuluar kishte të bëjë me kompensimin e dëmit në rast të aksidentit automobilistik. 

Vëmendje e veçante gjatë këtij simulimi i është kushtuar përveç çështjeve procedurale edhe 

atyre materiale përfshirë edhe format e demit material dhe atij jo material.  

Me 11 maj 2006, IGJK ka vazhduar organizimin e simulimeve nga lëmia civile për 

regjionin e Mitrovicës. Gjatë këtij simulimi është trajtuar një rast lidhur me kompensimin e 

dëmit për shkak të aksidentit të komunikacionit. Gjatë zhvillimit të rastit të simuluar në 

cilësi të eksperteve kanë qenë të angazhuar gjyqtarët nga regjioni i Mitrovicës përfshirë 

edhe ata minoritar. 

Në Gjykatën e Qarkut në Gjilan me datën 07 shtator 2006 u mbajt po ashtu një 

simulim gjykimi ku morën pjesë gjyqtarët e lëmisë civile të këtij regjioni. Temë e këtij 

simulimi ishte një rast i pengim posedimit përmes të cilit u shpalosën vështirësitë praktike 

në rastet e zbatimit të dispozitave konkrete ligjore dhe vendosjes në raste të ngjashme. 

Diskutimi dhe sqarimi i disa dilemave në çështjet e pengim posedimit ishin në qendër të 

vëmendjes së këtij simulimi.    

 Simulim tjetër është ai i mbajtur ne regjionin e Pejës me datën 04 tetor 2006.  Ky 

ushtrim praktik për teme kishte një rast konkret nga praktika lidhur me servitutet. 

Vëmendja e këtij sesioni trajnues kryesisht u përqendrua ne udhëheqjen e procedurës dhe 

marrjen e vendimit në rastet e servituteve me përqendrim të veçantë tek servituti i kalimit 

duke dhënë përgjigje në disa prej dilemave dhe praktikave të ndryshme të zbatimit si dhe 

interpretimeve të ndryshme të dispozitave ligjore lidhur me këtë institut juridik.  

 Me datën 2 nëntor 2006  IGJK organizoj simulimin e një gjykimi edhe për regjionin 

e Prishtinës. Tema e cila u shtjellua gjatë punës së këtij simulimi kishte të bëjë me 

kompensimin e dëmit material dhe jo material. Gjithashtu vëmendje e veçantë ju kushtua 

edhe  vështirësive me të cilat  po ballafaqohen gjyqtarët në zbatimin e dispozitave ligjore në 

zgjidhjen e rasteve civile nga kjo lëmi.  
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III. Seminaret për gjyqtarët porotë 

 

IGJK në bazë të mandatit që ka, e ka vazhduar organizmin e seminareve për 

gjyqtarët porotë edhe gjatë këtij viti nëpër të gjitha regjionet e Kosovës.  

Ky program trajnues është i një niveli të avancuar dhe ka për qëllim që edhe më 

tutje të përmirësoj dhe zhvilloj njohuritë e gjyqtarëve porotë. Temat kryesore të agjendës 

janë ato që kanë të bëjnë me rolin e tyre në procedurën civile, procedurën penale, 

procedurën për të mitur si dhe kodin të etikës. Gjatë trajnimit të gjyqtarëve porotë, grupi i 

eksperteve që kanë qenë te angazhuar në mbajtjen e programit trajnues ka qenë i përbërë 

prej gjyqtarëve nga gjykatat e qarkut të regjioneve të ndryshme të Kosovës. Këtë vit 

trajnimi i gjyqtarëve porotë ka filluar me regjionin e Prishtinës me 7 shkurt 2006, me 12 

prill 2006 ka vazhduar në regjionin e Mitrovicës, me 13 qershor 2006 ne regjionin e 

Prizrenit, m 26 shtator ne regjionin e Pejës dhe me 09 nëntor ka përfunduar me regjionin e 

Gjilanit. 

 

IV.Tryezë diskutimesh për gjyqtarët e gjykatave për kundërvajtje 

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në kuadër të kompetencave ka zhvilluar një program të 

specializuar për gjyqtarët e gjykatave për kundërvajtje. Në konsultim me Gjykatën e Lartë 

për Kundërvajtje IGJK në mënyrë mjaftë të kujdesshme ka përzgjedhur temat të cilat janë 

përfshirë në trajnim siç janë; përgjegjësia në kundërvajtje, përgjegjësia e personit juridik 

dhe përgjegjësia e personit përgjegjës të personit juridik dhe provat në procedurën 

kundërvajtëse. Këtë vit IGJK ka organizuar edhe një trajnim praktik ku gjyqtaret për 

kundërvajtje përmes punës në grupe dhe diskutimeve interaktive patën mundësi që 

praktikisht të zhvillojnë veprime procedurale në lëmin e komunikacionit dhe atë te rendit 

dhe qetësisë publike. Ekspert në këto trajnime ishin gjyqtarët e Gjykatës së Lartë për 

Kundërvajtje.  

 

V.Tryeza diskutimesh për Kodin e Etikës 

 

IGJK-ja gjatë këtij viti ka organizuar pesë tryeza diskutimesh lidhur me Kodin e 

Etikes në pesë regjionet e Kosovës. Temat të cilat u shtjelluan gjatë këtyre sesioneve 

trajnuese kryesisht u përqendruan në përgjegjësitë dhe obligimet e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve brenda ndryshimeve dhe plotësimeve të reja në Kodin e Etikës dhe Mirësjelljes 

Profesionale. Ligjëruesit ishin trajnues të përzgjedhur nga Gjykata Supreme, Gjykata e 

Qarkut, Prokuroria Publike e Kosovës, ndërsa në një sesion trajnimi në cilësi të trajnuesit 

ishte një ekspert (gjyqtar) ndërkombëtar. Në këto tryeza përveç prokuroreve dhe gjyqtarëve 

të gjykatave te rregullta  pjesëmarrës kanë qenë edhe gjyqtarët e gjykatave për kundërvajtje. 
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VI. Trajnimet lidhur me Konventën Evropiane për Mbrojtjen te Drejtave dhe Lirive 

te Njeriut 

 

Instituti Gjyqësor  i Kosovës këtë vit vëmendje të veçantë i ka kushtuar trajnimit 

lidhur me Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut. Duke 

pasur parasysh faktin se KEDLNJ është përcaktuar si ligj nacional dhe zbatimi i saj është i 

obligueshëm, nga IGJK është vlerësuar si e nevojshme të këtë trajnim edhe lidhur më këtë 

konventë. Është një avantazh dhe arritje e madhe se trajnimin e kanë realizuar trajnues 

vendor të certifikuar nga Këshilli i Evropës. Temat të cilat u diskutuan gjatë këtyre 

seminareve kryesisht u përqendruan në shpjegimin e qartë te të drejtave themelore të 

garantuara nga Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut veçmas në nenin 2 të drejtës për 

jetë, nenit 3 ndalimin e torturës, nenit 5 të drejtës për liri dhe siguri dhe nenit 6 i cili 

përfshin të drejtën  për një proces të rregullt gjyqësor dhe praktikës gjyqësore në lidhje me 

këto të drejta. Procedurat që ndiqen nga Gjykata Evropiane e te Drejtave të Njeriut kur 

shqyrton aplikimet në bazë të Konventës si dhe legjislacioni dhe zbatimi i dispozitave të 

konventës në praktikën gjyqësore të Kosovës ishin vazhdimisht pjesë përbërëse e këtyre 

sesioneve trajnuese. Përfitues të këtyre seminareve ishin gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha 

regjioneve të Kosovës duke përfshirë edhe gjyqtarët për kundërvajtje. 

 

 

VII. Trajnim për trajnuesit 

 

Gjatë vitit 2006 IGJK në bashkëpunim me Këshillin e Evropës ka realizuar tre 

trajnime për 8 (tetë) trajnuesit e licencuar nga Këshilli i Evropës për të qenë trajnues për 

Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut. Këto trajnime janë realizuar gjatë 

muajve prill, maj, qershor 2006 dhe qëllimi i tyre ishte ngritja e kapaciteteve përgjegjëse 

vendore që të jenë trajnues lidhur me këtë konventë dhe lidhur me praktikën e Gjykatës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

 

VIII. Vlerësimi i nevojave të trajnimit gjyqësor  

 

 

Për të vlerësuar më për së afërmi nevojat e trajnimit IGJK vazhdimisht përdorë 

formularët e vlerësimit të cilët plotësohen nga pjesëmarrësit në fund të çdo trajnimi. Kjo 

formë po dëshmohet shumë efikase dhe adekuate për vlerësimin e nevojave të gjyqësorit në 

Kosovë.  

Si komponentë tjetër që përdorë IGJK është praktika e zakonshme e mbajtjes së 

takimeve të rregullta me personat kontaktues. Ata janë kryetarët e pesë Gjykatave të Qarkut 

dhe ndihma e tyre e madhe konsiston në korrespondencën, materialet, informatat relevante, 

shkëmbimin në mes të IGJK-së dhe gjykatave por edhe në dhënien e këshillave 

profesionale për përpilimin e programeve më të rëndësishme të trajnimit etj. 

Me qëllim që të vështroi kualitetin e trajnimeve të mbajtura në vitin 2006 dhe të 

marr mendimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve për çështjet që meritojnë të trajtohen në 

Programin Vjetor të vitit 2007 IGJK në nëntor të vitit 2006 të ka përgatitur pyetësorët për 

vlerësimin e nevojave të cilët i ka dërguar tek çdo gjyqtar dhe prokuror. Përmes kësaj 
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komponente IGJK ka synuar përgatitjen e një programi të trajnimit i cili është i 

qëndrueshëm, i zbatueshëm dhe i orientuar kah praktika i cili mbulon jo vetëm nevojat e 

menjëhershme të gjyqësorit dhe organeve të ndjekjes në Kosovë por edhe prioritetet 

afatgjata të cilat janë të ndërlidhura për së afërmi me procesin e vazhdueshëm të drejtësisë, 

tranzicionit dhe reformës gjyqësore në Kosovë.  

Për të bërë hulumtimin dhe vlerësimin e nevojave të trajnimit personeli i programit 

të IGJK-së mbajti takime me gjyqtarët dhe prokurorët në pesë rajonet e Kosovës. Gjatë 

këtyre takimeve me gjyqtarët dhe prokurorët u diskutua rreth propozimeve dhe sugjerimeve 

të tyre për futjen e trajnimeve të ardhshme në Programin Vjetor të trajnimit për vitin 2007, 

por u morën edhe propozime e sugjerime për organizimin e trajnimeve nga IGJK-ja.   

 

IX. Planet e Trajnimit të IGJK-së për vitin 2007 - sfidat.  

IX.1. Programi i Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor 

 

Viti i ardhshëm ka një rëndësi të veçantë për zhvillimin e IGJK-së. Instituti 

Gjyqësor si institucion i pavarur vendor i cili për momentin është duke u ballafaquar me 

sfidat dhe pengesat e periudhës së tranzicionit, sidomos me ato financiare, sipas ligjit për 

themelimin e tij ka një strukturë te re udhëheqëse dhe ka për obligim te realizoje disa 

programe të reja trajnimi. Në të njëjtën kohë veprimtaria trajnuese duhet të mbahet në 

përputhshmëri me planifikimin paraprak. Realizimi i Programit të Vazhdueshëm të 

Trajnimeve është detyra e parë me realizimin e së cilës do të vazhdojë veprimtarinë e vet 

IGJK në vitin 2007. 

 

 

IX.2.Programi Fillestar për Arsimim Ligjor 

 

Sipas Ligjit për Themelimin e Institutit Gjyqësor të Kosovës, IGJK është mandatuar 

me një detyrë të re sfiduese-organizimin e Programit Fillestar për Arsimim Ligjor. 

Modalitetet e këtij programi, përkatësisht kohëzgjatja, kriteret, çështja e ekspertëve që do ta 

mbulojnë atë dhe shumë çështje tjera pritet të përcaktohen pas fillimit të funksionimit të 

Bordit Udhëheqës të IGJK-së në mes tij dhe Këshillit  Gjyqësor të Kosovës.  

 

IX.3.Trajnim i Trajnuesve       

 

IGJK edhe në vitin 2007 do të përqendrohet në zhvillimin e vazhdueshëm të 

kapaciteteve trajnuese. Për këtë qëllim IGJK planifikon të organizojë disa trajnime për 

trajnues përmes të cilave synohet të arrihet mbajtja e vazhdueshme e frymës profesionale 

tek trajnuesit që tashmë një kohë të gjatë punojnë ngushtë me IGJK-në por edhe ngritja e 

kapaciteteve të reja  trajnuese.  
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X. Konkluzion 

 

Viti 2006 mund të konsiderohet si një vit shumë i suksesshëm për IGJK-në. Përvoja 

e fituar në përgatitjen dhe mbajtjen e veprimtarive të shumëllojshme trajnuese tregon 

potencialin serioz që ka Instituti Gjyqësor 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, themelimi i një 

administrate funksionale dhe moderne dhe kryesisht fillimi i funksionimit të kapaciteteve 

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


