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Raporti Vjetor 2004 
Instituti Gjyqësor i Kosovës 

 

 

Hyrje 

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK), sipas mandatit të tij gjatë vitit 2004, vazhdimisht ka 

ofruar mbështetje profesionale dhe zhvillim te trajnimeve për Gjyqtarët dhe Prokurorët e 

Kosovës. Programe të vazhdueshëm edukativo ligjore  (PVEL) të cilat kanë filluar në vitin 

1999 nga seksioni për trajnime gjyqësore pran departamentit për të drejtat e njeriut dhe 

sundimit të së drejtës  OSBE-së me mision në Kosovë. IGJK-ja është riemëruar në shkurt të 

vitit 2000, vazhdimisht ka zhvilluar dhe përvetësuar kapacitetet e saja profesionale që nga 

ajo kohë, në mënyrë që të përfshij të gjitha kërkesat e parashtruar nga mjedisi ligjor dhe të 

plotësohen nevojat e Gjykatave dhe Prokurorive të Kosovës.   

 

Përderisa IGJK-ja është ende pjesë e OSBE-së, kështu që Ligji i hartuar mbi themelimin e 

IGJK-së është përgaditur në bashkëpunim me Qeverin e Kosovës  dhe në përputhshmëri me 

standardet dhe implementimin e planit për Kosovë. Ky ligj i hartur do të mundësoj IGJK-së 

zgjërimin e mandatit, aktiviteteve dhe funksionin e saj si organ i pavarur dhe profesional  

(duke gëzuar pozitën e një entiteti ligjor autonom), të themeluar nga Qeveria, Brenda 

strukturimit të qeverisjes së përgjithshme. Pas nxjerrjes së këtij Ligji, IGJK-ja do të 

themelohet si shkoll e magjstratures. Ky ligj pritet të miratohet në një të ardhme shum të 

shkurtë nga Kuvendi i Kosovës.  

 

Pasi qe Ligji i hartuar mbi themelimin e IGJK-së të hyj në fuqi, me rolin e ri do të organizoj 

kurse fillestare për kandidatët të cilët kalojn Provimin e Judikatures, ndihmoj në selektimin 

e kandidatve dhe vlerësimin e rezultateve të arritura gjatë kursit fillestar. IGJK-ja gjithashtu 

do të ofroj trajnime themelore për gjyqtarët porot, trajnime të specializuar për gjyqtarët dhe 

prokurorët të cilët promovohen në Gjykata më të larta, dhe programe të vazhdueshme 

edukativo ligjore për antaret e Gjyqësis. Në të ardhmen IGJK-ja gjithashtu do të organizoj  

edhe aktivitete të tjera si Institucion profesional për ngritje profesionale të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve të Kosovës në përputhshmëri me standardet evropiane.  

 

Në vashdimsi për arritjen e këtyre qëllimeve, Agjencioni Evropian për Rindertim (AER) 

financon projektin për ndihm teknike të IGJK-së - “projekti për zhvillim Institucional të 

IGJK-së. Ky projekt ka ojektiva të veçanta për zhvillim të administratës së Institutit 

Gjyqësor, ngritja e kapaciteteve për menagjim të trajnimeve ofrohet përmes kurseve 

fillestare, dhe trajnimeve të vazhdueshme për gjyqtarët dhe prokurorët e Kosovës, 

gjithashtu zhvillimin e programeve edukative për gjyqtarët porot. Programe fillestare 

edukative  që do të mbahen në të ardhmen për gjyqtarët dhe prokurorët është janë  

programe në zhvillim mbi siper në mënyrë që të mbulohen të gjitha aspektet e sistemit 
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ligjor në Kosovë, ngritja profesionale gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe kurse të tjera 

administrative dhe të menagjmentit. Ky projekt ka filluar në fillim të majit  2004 dhe është 

parapar të zgjas për një periudh 15 mujore. 

 

Viti 2004 ka qenë shum produktiv për Institutin Gjyqësor të Kosovës. IGJK-ja ka ofruar një 

serë të mundësive për trajnime profesionale, si ato të mbajura në vend dhe jashtë vendit, me 

qëllim që të ngriten aftësit profesionale dhe kompetencat teknike të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve të Kosovës. Gjatë organizimit të programeve  të ndryshme trajnuese IGJK-ja 

gjithashtu ka zgjëruar ngritjen e kaciteteve për personelin e tij, në përbërje prej 3 

ndërkombëtarve dhe 18 vendorve.  

 

IGJK-ja, brenda kësaj kornize ka vazhduara të mbaj aktivitete trajnuese në përputhshmëri 

me kërkesat e reja juridike dhe mënyrat e kontributit përbashkët për arritjen e niveli të 

edukimeve profesionale, pavarura, paanshëme dhe të krijohet një sistem multi-etnik 

gjyqësor në Kosovë. 

 

Në mënyrë që të arrihen këto objektiva, IGJK-ja ka formuluar programin e saj edukativ 

bazuar në propozimet dhe sugjerimet nga burimet e ndryshme.  Zakonisht Kryetaret e 

Gjykatave dhe Kryeprokurorët konsultohen në lidhje me nevojat e trajnimeve për gjyqtarët 

dhe prokurorët. Prandaj, raportet e përpiluara nga Departamenti i Drejtësis së (DD) 

UNMIK-ut, Departamenti i Administratës Gjyqësore (DAGJ), Seksioni për monitorim të 

sistemit juridik dhe seksione të ndryshme për të Drejtat e Njeriut dhe Sundimit të së Drejtës 

pran OSBE-së që paraqesin çështjet të cilat mund të adresohen dhe shtjellohen gjatë 

trajnimeve ligjore. Përfundimisht, IGJK-ja pranon informacione direkte nga gjyqtarët dhe 

prokurorët të cilët marrin pjesë në trajnime, përmes plotëssimit të fletë vlerësimeve gjatë 

çdo seminari, kështu qe informacione të tilla ruhen dhe merren për bazë.  

 

 

Programe të vazhdueshme edukativo ligjore  

 

Sipas vitit  – 2004 

 

Programi vazhdueshëm edukativo ligjor PVEL nga IGJK-ja gjatë vitit 2004 ka ofruar një 

numer të madh të trajnimeve të ndryshme nga aspekti ligjor.  Numri total i trajnimeve të 

mbajtura dhe organizuar nga IGJK-ja është 55 sesione të ndryshme të cilat janë orfuar gjatë 

këtij viti. Gjatë trajnimeve të rregullta kryesisht janë adresura temat e përgjithshme nga 

lëmia penale dhe civile. Përveç trajnimeve të rregullta, IGJK-ja gjithashtu ka ofruar 

trajnime ad- hok dhe kurse të veçanta. Lista e plotë e këtyre trajnimeve është përfshirë në 

këtë raport në Aneksin (I) i këtij raporti . 
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Gjatë vitit 2004 në janar dhe maj janë mbajtu dy kurse fillestare për gjyqtarët dhe 

prokurorët e rinjë. Këto kurse kanë zgjatur 5 ditë dhe gjatë këtyre sesioneve kanë marrur 

pjesë (24) gjyqtarë të rinjë dhe (44) prokurorë, të cilët janë emëruar të punojnë në gjykatat e 

rregullta dhe prokurorit e Kosovës. Temat të cilat janë ligjeruar kanë qenë tema mbi ligjet e 

aplikueshëme në Kosovë, duke përfshirë gjithashtu edhe standardet ndërkombëtare për të 

drejtat e njeriut, Rezoluten e KS-OKB-së 1244, Korniza Kushtetuese për vetëqeverisje të 

përkohshme në Kosovë, Kodi Përkohshëm Penal dhe i Procedurës Penale, Rregulloret e 

aplikueshme të UNMIK-ut, e Drejta Civile, Kodi i Etikës për gjyqtarët dhe prokurorët, 

mandati i Kshillit Gjyqësor Prokurorial të Kosovës KGJPK-së dhe Njësiti për Inspektim 

Gjyqësor (NJIGJ-ja) pran DD-së. 

 

Seminaret dhe tryezat e rrumbullakta organizuar rreth Kodit Penal dhe Kodit Procedurës 

Prenale të Kosovës janë edhe një pjesë e PVEL-it gjatë vitit 2004 me rastin e hyrjes në fuqi 

të Kodit Penal dhe të Procedurës Penale të Kosovës me 06, prill 2004. IGJK-ja është 

përqendruar në dy aspekte atë substanciale procedurale dhe sistemin e ri penal, duke ofruar 

25 sesione trajnuese në përgjigjësi. Shumë sfera nga veprat penale dhe llojet e reja të 

dënimeve janë përfshir si: roli i ri i prokurorit publik, policis gjyqësore dhe gjyqtarit të 

procedurës paraprake si dhe aspekte të tjera nga kodet e reja (marrveshja në mes dy palëve, 

dëshmitarët bashkëpunues dhe përgjimi i linjave telefonike). Disa aftësi profesionale të 

trajnimeve janë inkorporuar në mënyrë që të ofrohet qasje adekuate dhe praktike gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në lidhje me sistemin e ri penal (menagjimi i rasteve mardhëniet në mes 

prokurorit dhe policis, çështjet e mjekësis ligjore në rastet e sulmeve seksuale, forma re e 

llojeve të vendimeve gjyqësore. Disa nga këto sesione trajnuese janë organizuar në 

bashkëpunim me Kshillin Evropian dhe Departamentin e Drejtësis së SHBA-ve. IGJK-ja 

gjithashtu ka zgjëruar mbajtjen e trajnimeve edhe në regjione në këtë aspekt. tryeza të 

rrumbullakta janë mbajtur nga shkurti deri në mes të qershorit në 5 regjionet e Kosovës 

pikërisht në lidhje disa nga dispozitat e caktuara në Kodin Penal dhe të Procedurës Penale 

për të cilat  gjyqtarët dhe prokurorët hasin vështirsi dhe dilema gjatë zbatimit në praktikë.   

 

Për arsye se gjatë këtyre tryezave të diskutimeve janë paraqitur shum dilema, Shoqata e 

gjyqtarëve dhe prokurorët të Kosovës si dhe Oda e avokatve kanë vendosur të ndërmarrin 

një iniciativë në bashkëpunim me IGJK-në që të organizojn disa tryeza të diskutimeve duke 

u përqendruar në paqartësit dhe dilemat në aplikimin e Kodit Penal dhe të Procedurës 

Penale. Çështjet e shqyrtuara kryesisht ishin procedura e seancës për konfirmim të 

aktakuzës dhe paraburgimit. Gjatë këtyre debateve gjyqtarët dhe prokurorët kanë qenë të 

ftuar dhe të diskutojn një rast të vërtet nga praktika, i cili rast demonstron dilemat dhe 

vështirsit gjatë aplikimit të kodeve. Qëllimi i këtyre tryezave ka qenë të arrihet 

standardizimi në interpretimin e dispozitave penale dhe të ofrohet ndihm rreth zhvillimit më 

të mirë në praktiken gjyqësore duke ju referuar dispozitave të cilat paraqesin vështirsi dhe 

dilema. Disa udhëzime janë nxjerrur nga këto diskutime dhe disa qëndrime të përbashkëta 

rreth aplikimit të dispozitave përakatëse. Një gjyqtarë një prokurorë ndërkombëtar dhe 
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ekspert nga Kshilli Evropian kanë marrur pjesë si cilësi të ekspertve gjatë këtyre sesioneve 

duke japur kontributin dhe rekomandinmet e tyre profesionale.  

 

Prandaj, IGJK-ja ka organizuar seminare specifike rreth çështjes së krimit të organizuar, 

trafikimit me qenie njerzore, pastrimit të parave dhe ndihmes juridike ndërkombëtare.  

 

IGJK-ja gjithashtu ka organizuar  seminare ad hok rreth Kodit të ri Penal për të Mitur 

vetëm një muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Ky sesion hyres është mbajtur në dy 

regjionet e Kosovës në Prizren/Prizren dhe Prishtinë/Priština, në bashkkëpunim me 

UNICEF-in, Terre des Hommes dhe Shërbimin Sprovues të Kosovës.  

 

4 sesione trajnuese janë organizuar për gjyqtarët e Gjykatave për Kundërvajtje, janë 

mbajtur sipas programit të trajnimeve përveç temave përkatëse gjithashtu është prezantuar 

tema rreth procedurës kundërvajtëse dhe kodit procedurës penale të Kosovës.   

 

Seminare dhe Tryeza të diskutimeve mbi çështjet civile  

 

Për arsye se e drejta civile mbetet të jetë shumë e rëndësishme, kështu qe sferat nga e drejta 

civile janë përfshirë edhe në vitin  2004.  

Sesionet e trajnimeve të organizuara nga IGJK-ja janë adresuar lëmis civile në fusha të 

ndryshme dhe procedurës civile në përgjithsi, siç janë temat nga ligji familjar, ligji mbi 

mardhënie të punës, Ligji mbi trashëgimi, mbrojtja kundër dhunës në familje, procedura e 

ekzekutimit, Ligji mbi të drejtën e autorit, përgjegjësit në fushën e çështjeve të trafikut 

rrugor dhe administrimi i provave në procedurën civile. Lidhur me këtë component IGJK-ja 

gjithashtu ka organizuar seminare prioritare rreth të drejtës pronësore dhe ka vazhduar të 

ofroj trajnime rreth kësaj çështje për 5 vite. Dy sesione janë mbajtur në bashkëpunim me 

drejtoratin për çështje banesore pronësore dhe dy sesione lidhur me këtë çështje janë 

mbajtur në bashkëpunim me Dhomen e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës lidhje me 

çështjet nga Agjencioni Mirëbesimit Kosovarë. IGJK-ja gjithashtu ka organizuar 3 sesione 

trajnuese rreth çështjes së hipotekës dhe pengut, exproprijimit dhe kompensimit si dhe një 

sesion i është kushtur servituteve.  

 

Siç është vepruar çdo vite edhe në vitin 2004 IGJK-ja nuk e ka lënë anash çështjen e etikës 

për sjellje profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës. Gjatë vitit 2004 është 

mbajtur një konferenc mbi pavarësin e gjyqësis në bashkëpunim me Kshillin Evropian.  

Projekti për zhvillim institucional dhe Qendra Kombëtare për Gjykatat Shtetrore nga 

SHBA-ja në bashkëpunim me IGHK-në kanë organizuar një tryezë diskutimesh rreth etikës 

Gjyqësore.  
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Vizitat studimore jashë vendit dhe trajnimet për trajnuesit  

 

Numri total i vizitave studimore jashtë vendit për vitin 2004 janë realizuar 6 organizuar nga 

IGJK-ja 2 vizita studimore, 2 programeve edukative dhe  2 trajnime për trajnuesit. 

 

IGJK-ja ka dërguar jashtë vendit 20 gjyqtarë dhe prokurorë gjatë vitit 2004 për vizita 

studimore dhe programe edukative. Gjyqtarët dhe prokurorët janë dërguar në Gjermani 

gjatë muajit mars dhe tetor 2004. qëllimi i vizitave studimore ka qenë që të ngritet dhe 

promovohet njohuria profesionale rreth problemeve në sistemin gjyqësor nga vendet  ish-

komuniste si dhe krahasimi i sistemeve të ndryshme. Pjesëmarrësit gjatë kthimit tyre në 

Kosovë, kanë përcjellur përvojen e fituar tek koleget tjerë në mënyrë që të përmirësohet 

praktika dhe metodat e tanishme në sistemin gjyqësor të Kosovës. Në vitin 2004, 

pjesëmarrësve u është ofruar mundësia që të vizitojn Ministrin e Drejtësis, Kshillin Shtetror 

të Drejtësis, Prokurorit, shoqatat e gjyqtarëve dhe prokurorëve si dhe kanë pasur mundësin 

të marrin pjesë në disa procedura gjykatave të shkallës së parë dhe të dytë.  

 

Prandaj, programet edukative për tu ndihmuar gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe ofruar 

njohuri nga sistemet e huaja gjyqësore për një periudh më të gjatë. Ky aktivitet ka për 

qëllim të zhvilloj sferat e ndryshme të punës profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve, siç 

është arsyetimi ligjor, metodat e marrjes në pyetje, dhe menagjimi i gjykatave. Gjatë 

përgaditjes së programeve përkatëse, pjesëmarrësit zakonisht marrin pjesë në kurse 

intenzive 3 ditore në institucione gjyqësore në vende të huaja. Përfundimisht, pjesëmarrësit 

e ndajn përvojen e tyre me koleget në Kosovë përmes organizimit tryezave të diskutimeve 

në të gjitha regjionet e Kosovës. Gjatë këtij viti IGJK-ja ka dërguar 6 gjyqtarë dhe 

prokurorë në Gjermani për një program edukativ 3 javorë gjatë muajti nëntor 2004.   

 

Trajnimet për Trajnuesit  

 

Në mënyrë që profesionalisht të mbështetet ngritja e kapciteteve të IGJK-së dhe formimi i 

zhvillimit të një grupit të eksperteve të cilët do të shërbejnë për trajnimet e ardhshme në 

fusha të ndryshme ligjore, IGJK-ja ka mbajtur dy sesione trejnuese për trajnuesit gjatë vitit 

2004.   

Një kurs është mbajtur prej datës 27 deri me 30 tetor për 19 gjyqtarë dhe prokurorë të 

Kosovës, trajnuesit e IGJK-së dhe ekspert jashtë Institutit janë përfshirë në këtë trajnim. 

Ekspertet trajnues nga Instituti Kombëtar i Drejtësis në Bullgari kanë organizuar këtë 

trajnim që është mabjatur në Sofie, të Bullgaris. Ky program kryesisht është përqendruar në 

metodat e ndryshme të trajnimeve të përdorura për zhvillim të trajnimeve dhe mënyrat e 

kontributit për ngritje të aftësive praktike të trajnueseve në mënyrë që të mbajn trejnime në 

përputhshmëri me metodoligjin e mësuar gjatë këtij sesioni trajnues.  
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Kshilli i Evropës në Strasburg ka mbajtur kursin e dytë me radhë nga data 8 deri 11 nëntor 

për një grup prej 18 gjyqtarëve, prokurorëve  dhe (7) antarë të personelit nga IGJK-ja. 

Qëllimi i këtij programi ishte të trajnohen pjesëmarrësit se si të bëjnë prezantimin e 

prezantimeve gjatë trajnimeve, dizajnimin e programeve trajnuese, përpilimin e rasteve të 

shqyrtimit sipas standardeve dhe mekanizmave Evropiane për të Drejtat e Njeriut.   

 

 

Programi i trajnimeve për vitin 2005 

 

IGJK-ja ka indentifikuar çështjet ligjore që do të mbahen për vitin 2005, për të cilat është 

shprehur nevoja për organizim të sesioneve trajnuese, përveç atyre të parapara gjithashtu do 

të shtjellohen edhe tema nga e drejta civile si dhe kodit civil i cili është në proces të 

hartimit.  IGJK-ja në bashkëpunim me projektin për zhvillim institucional, do të ofrojn një 

program të trajnimeve i cili do të përfshij trajnime ndër-sektoriale, tryeza të diskutimeve 

seminara nga e lëmia penale / civile dhe ligji procedural si dhe ngritje e aftësive 

profesionale. Përveç këtyre aktiviteteve, IGJK-ja do të vazhdoj ofrimin e trajnimeve në 

lidhje me ligjet e reja që hyjn n fuqi në mënyrë që gjyqtarët dhe prokurorët e Kosovës të 

informohen vazhdimisht me situaten aktuale ligjore në Kosovë. Trajnime dhe kurse të cilat 

do të mbahen në regjione janë pjesë e programit për vitin 2005. Këto trajnime kryesisht do 

të përqendrohen në lidhje me çështje ligjore që do të merren në konsiderat brengat dhe 

problemet që mund të shfaqen gjatë praktikës gjyqësore në gjykata dhe prokurori të 

Kosovës. IGJK-ja gjithashtu ka  organizuar koferenca regjionale rreth krimit të organizuar 

në bashkëpunim me partneret e IGJK-së. Përfundimisht, IGJK-ja do të vazhdoj në 

planifikimin e më shumë vizitave studimore dhe programeve edukative jashtë vendit për 

vitin  2005. 

 

Gjatë vitit 2004 IGJK-ja është financuar nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës. Instituti 

Gjyqësor ka parshtruar kërkesën për miratimin e buxhetit për 3 vitet e ardhshme. Kështu që 

contribute të tjera profesionale nga shtetet donatore gjithashtu mund të realizohen në këtë 

drejtim.   

 
 


