
2. SUNDIMI I LIGJIT 
 

“Ekziston një kuadër i mirëfilltë ligjor dhe zbatim efektiv i tij, në pajtim me standardet 
evropiane.  Policia, sistemet gjyqësore dhe penale punojnë në mënyrë të paanshme dhe 
respektojnë në tërësi të drejtat e njeriut.  Ekziston qasja e barabartë në gjyqësi dhe 
askush nuk është mbi ligjin, nuk ka falje për ata që e shkelin ligjin.  Ekzistojnë masa të 
rrepta në fuqi për të luftuar krimet e motivuara në baza etnike si dhe krimet ekonomike 
dhe financiare.” 
 
Gjendja e tanishme 
 
Edhe pse shkalla e përgjithshme e krimit në Kosovë vazhdimisht është përmirësuar gjatë 
katër viteve e gjysëm nga ardhja e UNMIK-ut, ngjarjet e dhunshme të 17-20 marsit 2004 
kanë demonstruar se gjendja e sigurisë është e brishtë për bashkësitë etnike në regjionet 
ku ata janë pakicë. 
 
Të arriturat që nga viti 1999 përfshijnë: 
 

• Formimin e Shërbimit shumetnik Policor të Kosovës, që bazohet në respektimin e 
të drejtave të njeriut, i cili e ka rritur gradualisht madhësinë e vet dhe tani ka mbi 
5,700 policë të cilët tashmë janë të angazhuar pothuaj në të gjitha sferat e punës 
policore në Kosovë,  

 
• Më shumë se 370 gjykatës dhe prokurorë vendas punojnë anembanë Kosovës, me 

përfaqësim gjithnjë në rritje të të gjitha bashkësive në Kosovë. 
 
 
Sfidat 
 
Mbetet edhe shumë për t’u bërë për të vendosur sundimin e ligjit në Kosovë:   
 
 

• Para së gjithash, siguria e mjedisit për pjesëtarët e të gjitha bashkësive etnike duhet 
të përmirësohet, 

 
• Të gjitha bashkësitë duhet t’i japin mbështetje të qartë vendosmërisë së UNMIK-ut 

dhe IPVQ-së për të luftuar krimin, e posaçërisht krimet ndëretnike, krimin e 
organizuar, trafikimin dhe terrorizmin, 

 
• Kosovarët duhet që gradualisht të marrin përsipër përgjegjësi më të mëdha 

funksionale në tërë sektorin e drejtësisë, burgjeve dhe SHPK-së, dhe të dëshmojnë 
aftësitë e tyre për t’i ushtruar këto përgjegjësi në mënyrë efektive dhe të paanshme 
ndaj të gjitha bashkësive etnike, 

 
 

• Sistemi i  drejtësisë së UNMIK-ut, ai  civil dhe penal,  duhet të jenë efektiv dhe të 
kenë qasje të barabartë për  meshkuj dhe femra  dhe për të gjitha bashkësitë në 
Kosovë, 
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• Dëshmitarët duhet të mbrohen më mirë prej hakmarrjes, 
 

• Korrupsioni duhet të goditet në të gjitha institucionet publike dhe fajtorët të sillen 
para drejtësisë, 

 
• Të gjithë banorët dhe institucionet e Kosovës duhet të kenë një shkallë të lartë të 

përkushtimit për sigurinë e nëpunësve për zbatimin e ligjit, gjykatësve dhe 
prokurorëve, qofshin ata vendas ose ndërkombëtarë. 

 
 
Detyrat prioritare 
 

• Sjellja para drejtësisë e të gjithë atyre që janë përgjegjës për krimet e dhunës gjatë 
ngjarjeve të 17-20 marsit 2004 dhe dënimi i tyre në mënyrë adekuate;   

• Deri kah mesi i vitit 2004, përforcimi i kapaciteteve të policisë për të hetuar krimet 
kundër anëtarëve të grupeve të vogla etnike me krijimin e një ekipi qendror 
monitorues dhe me caktimin e policëve në të gjitha regjionet dhe stacionet me 
përgjegjësi të veçantë për hetimin e krimeve të tilla;   

• Përmirësimi i standardeve përkitazi me gjykatësit, prokurorët duke futur në 
përdorim të provimit të ri të obligueshëm gjyqësor, hapjen e shkollës së re për 
gjykatësit e cila do t’i aftësojë gjykatësit dhe prokurorët e ri para se të pranohen në 
funksionet e tyre si dhe formimi i programve të obligueshme të arsimimit të 
vazhdueshëm professional për gjykatësit dhe prokurorët.  Kjo duhe të realizohet 
deri në mars të vitit 2005 dhe puna e suksesshme e tyre në të ardhmen do të varet 
nga financimi adekuat prej Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës, 

 
• Duke filluar, në fund të vitit 2004, aftësimin e  gjykatësve dhe prokurorëve vendas 

për t’u ballafaquar me rastet e krimit të organizuar, korrupsionit dhe krimeve tjera 
të rënda, ashtu që caktimi i këtyre rasteve gjykatësve dhe prokurorëve vendas të 
shtohet gradualisht. 

 
• Zbatimi, deri në gjysmën e vitit 2005, i strategjisë antikorrupsion në tërë IPVQ-të 

në përputhje me strategjinë e ZKM-së/AER-it, 
 

• Ndërtimi dhe hapja, deri në gjysmën e vitit 2005, e një objekti për mbrojtjen e 
dëshmitarëve në Kosovë si dhe sigurimi i marrëveshjeve për rivendosjen e 
dëshmitarëve të mbrojtur jashtë Kosovës brenda të njejtës periudhë kohore. 
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Draft 31 Mars 2004 

1. QASJA E BARABARTË NË GJYQËSI 
 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

1.1 Policia e UNMIK (si CIVPOL-i ashtu edhe SHPK-ja) 
hetojnë krimet pa frikë, pa favore dhe pa anime gjinore, 
duke i dhënë përparësi të veçantë hetimeve të krimeve të 
dhunshme të kryera gjatë ngjarjeve të 17 - 20 marsit të 
vitit 2004  

Shtylla I 
(Policia)  
 

ZKM (Zyra 
këshillëdhënëse 
për QM, DNJ, 
MB dhe Gjini) 

Në vijim e sipër 

1.2 Kalimi i Shërbimit Policor të Kosovës (SHPK) në një 
forcë profesionale, e paanshme dhe shumetnike, e cila i 
ka njësitë e veta të specializuara, dhe të ndihmohet me 
mjete adekuate të IPVQ-ve (mjetet buxhetore dhe 
mbështetja administrative) 

Shtylla I 
(Drejtësia) 

IPVQ (ZKM, 
Kuvendi, 
Gjykatat)  

Në vijim e 
sipër, bartja të 
kryhet deri në 
fund të 2006 
(varësisht nga 
rishikimi) 

1.3 IPVQ në të gjitha nivelet përmes deklaratave publike 
i mbështetë qartazi hetimet e hollësishme, pavarësisht 
nga përkatësia etnike ose politike e viktimës dhe do të 
përmbahet prej vlerësimeve politike kinse hetimet kanë 
për bazë motivet etnike ose politike 

IPVQ  Në vijim e sipër 

1.4 Liderët politikë inkurajojnë të gjithë kosovarët që të 
bashkëpunojnë me policinë në zbardhjen e krimeve, 
përfshirë edhe krimet ndëretnike 

IPVQ  Në vijim e sipër 

1.5 Shtimi i besimit të opinionit në polici me anë të 
zbatimit të strategjisë proaktive të informimit publik që 
çon drejt një transparence më të madhe dhe 
kuptueshmërie më të mirë nga opinoni 

IPVQ (ZKM, 
Kuvendi), 
Komunat 

Shtylla I 
(Policia) 

Të futet në 
zbatim në faza   
deri në mesin e 
2005 

1. Të gjitha krimet hetohen 
hollësisht, pavarësisht nga 
përkatësia etnike e viktimës apo e 
kryerësit  

1.6 Të hartohet dhe shpallet ligji për themelimin e SHPK-
së 

Shtylla I e 
UNMIK-ut, 
ZKL 

IPVQ  Shpallja deri në 
mesin e 2005 

2. Ndjekja dhe dënimi i kryerësve 
të krimeve është konsistente dhe 
efektive pa marrë parasysh 

2.1 Vendimet e gjykatës dhe ndjekjet penale të nxirren 
dhe të kryhen në bazë të ligjit në zbatim e jo në bazë të 
përkatësisë etnike, gjinore ose politike apo interesit 
financiar 

IPVQ (Gjykatat 
dhe prokuroritë)

 Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

2.2 Të zhvillohet Njësia për inspektim në drejtësi për të 
ndërtuar kapacitetet e personelit kosovar për të analizuar 
dhe vlerësuar funksionimin e gjykatave dhe prokurorive 
dhe për të zbatuar konkluzionet e këtyre analizave dhe 
vlerësimeve 

Shtylla I e 
UNMIK-ut 
(Drejtësia) 

 Në vijim e sipër përkatësinë etnike të kryerësit apo 
të viktimës 
 
 
 

2.3 Prokuroritë publike (komunale dhe të qarkut) i 
ushtrojnë funksionet e tyre me përpikëri, në mënyrë të 
paanshme dhe objektive pavarësisht prej përkatësisë 
etnike, gjinore, fetare ose politike të të pandehurit 

IPVQ 
(Prokurorët) 

Shtylla I e 
UNMIK-ut 
(Drejtësia) 

Menjëherë dhe 
në vijim e sipër 

3.1 Caktimi i shtuar i policëve të SHPK-së nga radhët e të 
gjitha bashkësive në njësitë policore të specializuara për 
hetime kriminale, të ofrohet aftësimi adekuat që t’iu 
mundësojë atyre ushtrimin e këtyre roleve.  

Shtylla I 
(Policia) 

 Në vijim e sipër 

3.2 Të aftësohen dhe dërgohen policët e SHPK-së  në të 
gjitha regjionet dhe stacionet me përgjegjësi të posaçme 
për të hetuar krimet kundër anëtarëve të pakicave etnike.  

Shtylla I 
(Policia) 

   Shtator 2004
dhe të vijojë më 
pas 

3. Është bërë përparim i dukshëm 
në zgjidhjen e vrasjeve dhe 
sulmeve të rënda ndaj anëtarëve të 
pakicave etnike 

3.3 Të formohet  ekipi qendror për monitorim për të 
shqyrtuar të gjitha hetimet e krimeve të rënda ndaj 
anëtarëv etë pakicave etnike  dhe për të përmirësuar 
bashkërendimin mes njësive hetimore  

Shtylla I 
(Policia) 

   Qershor 2004
dhe të vijojë më 
pas 

4.1 Të arrihen marrëveshje formale ose ad-hoc me vendet 
fqinje dhe vendet tjera në bazë të të cilave e dëshmitarët 
dhe familjet do të zhvendoseshin prej Kosovës 

Shtylla I 
(Policia dhe 
Drejtësia),  

ZKL   Zhvendosjet e
para në pajtim 
me marrveshjet 
prej Shtatorit 
2004 e më tutje 

4. Dëshmitarët të mbrohen në 
mënyrë efikase nga frikësimi dhe 
ndëshkimi 

4.2 Të përcaktohen ose (nëse ka nevojë) të ndërtohen, 
hapen dhe të mirëmbahen më pas objektet adekuate në 
Kosovë për mbrojtjen e dëshmitarëve 

Shtylla I 
(Policia dhe 
Drejtësia) 

   Përcaktimi deri
në Prill 2004. 
Hapja deri në 
dhjetor 2004, 
më pas të 
mirëmbahen 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

4.3 Të shqyrtohet dhe ndryshohet legjislacioni aktual për 
mbrojtjen e dëshmitarëve për të siguruar që dëshmitarët 
të informohen në lidhje me të gjitha masat mbrojtëse, për 
të përmirësuar procedurat gjyqësore në lidhje me 
mbrojtjen e dëshmitarëve, për të sforcuar sanksionet 
penale për shkeljen e urdhërave për mbrojtje dhe për të 
siguruar baza statutore për rivendosjen e dëshmitarëve 
dhe aftësimin e gjykatave dhe prokurorëve në lidhje me 
dispozitat legjislative të ndryshuara 

Shtylla I 
(Drejtësia), 
ZKL 

   Qershor 2004
(shqyrtimi) 
Dhjetor 2004 
(shpallja), 
shqyrtimi të 
vijojë më pas 

4.4 T’u sigurohen gjykatave pajisjet e nevojshme për të 
ruajtur anonimitetin e dëshmitarëve 

IPVQ 
(MSHP/DAGJ) 

Shtylla I 
(Drejtësia) 

Janar 2005 

4.5 Caktimi dhe zbatimi i dënimeve adekuate ndaj 
nëpunësve publikë, avokatëve (dhe të tjerëve) që i 
zbulojnë si dhe mediave të cilat i publikojnë hollësitë 
sekrete lidhur me dëshmitarët e mbrojtur 

UNMIK (KPM, 
të gjithë), IPVQ 
(të gjitha) OAK 

 Në vijim e sipër 

 

4.6 Të hetohen, ndiqen dhe dënohen të gjitha sulmet 
kundër dëshmitarëve 

Shtylla I 
(Policia) 
Gjykatat, 
Prokuroritë 

 Në vijim e sipër 

5.1 Krijimi i monitorimit të të gjitha rasteve penale ku 
përfshihen pakicat dhe trajtimi i pakicave nga sistemi i 
drejtësisë, të sigurohet ndërmarrja e hapave efektivë për 
të trajtuar problemet e identifikuara me anë të sistemit të 
monitorimit 

Shtylla III, 
Shtylla I 
(Policia dhe 
Drejtësia) 

IPVQ 
(MSHP/DAGJ) 

Mesi i 2004 (të 
krijohet 
monitorimi) dhe 
të vijojë më pas 

5. Shkalla e zgjidhjes së krimeve të 
dhunës ndaj personave të të gjitha 
bashkësive është përafërsisht e 
njëjtë 
 

5.2 Zhvillimi dhe zbatimi i konceptit të sigurisë së 
bashkësive ku përfshihen këshillat e përbashkët për 
parandalimin e krimit në të gjitha komunat 

Shtylla II  
 

ZKM, Organet 
Komunale, 
Shtylla I 
(Policia) 

Në vijim e sipër 

6. Shkeljet nga ana e gjykatësve, 
prokurorëve, avokatëve, policëve 
dhe të punësuarve në sistemin 
ndëshkimor hetohen vazhdimisht 
dhe ndëshkohen në mënyrën e 
duhur 

6.1 Ankesat kundër gjykatësve dhe prokurorëve, 
avokatëve dhe punonjësve në drejtësi, polici dhe sistemet 
korrektuese të hetohen me përpikëri, të ndërmerren masat 
e duhura dhe ankuesit t’i jepet përgjegje me shkrim, pa 
marrë parasysh përkatësinë etnike të ankuesit apo lendës 
së ankesës 

Shtylla I 
(Policia dhe 
Drejtësia), 
KGJPK, OAK 

   Menjëherë dhe
të vijojë më pas 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

6.2 Të ndërtohen kapacitetet (veçmas të personelit 
kosovar) në kuadër të Njësisë për inspektim në drejtësi 
për të hetuar shkeljet nga ana e gjykatësve dhe 
prokurorëve dhe konkluzat e tyre t’ia paraqesin KGJPK-
së, diresa poashtu ndërtohen kapacitetet e pjesëtarëve 
kosovarë në KGJPK për të ndërmarrë procedura 
diciplinore në rastet përkatëse 

Shtylla I 
(Drejtësia),  

KGJPK Në vijim e sipër 

6.3 Hetimi i shkeljeve nga ana e avokatëve dhe 
ndërmarrja e procedurave diciplinore në rastet përkatëse 

OAK   Shtylla I
(Drejtësia) 

Në vijim e sipër 

6.4 Doracaku për politikat dhe procedurat për policinë e 
UNMIK-ut (CIVPOL dhe SHPK) vlerësohet dhe 
azhurnohet vazhdimisht, pohimet për shkeljet e 
mundshme hetohen hollësisht dhe procedurat diciplinore 
ndërmerren në rastet përkatëse 

Shtylla I 
(Policia) 

 Në vijim e sipër 

 

6.5 Hetimi i shkeljeve nga ana e të punësuarve në 
sistemin ndëshkimor dhe ndërmarrja e procedurave 
disiplinore në rastet përkatëse 

Shtylla I 
(Drejtësiaa) 

 Në vijim e sipër 

7.1 Vlerësimi dhe sipas nevojës revidimi i kodit për 
mirësjelljen e gjykatësve, prokurorëve, avokatëve, 
policëve dhe të punësuarve në sistemin penal për të 
siguruar përputhshmërinë me standardet ndërkombëtare 
dhe përfshirjen e qasjes së barazisë gjinore 

Shtylla I 
(Policia dhe 
Drejtësia), 
KGJPK, IKGJ, 
OAK 

ZKM (Zyra 
këshillëdhënëse 
për QM, DNJ, 
MB dhe Gjini) 

Shtator 2004 

7.2 Gjykatësit, prokurorët, policët dhe të punësuarit në 
sistemin penal të aftësohen lidhur me kodet e reviduara të 
mirësjelljes 

Shtylla I 
(Drejtësia), 
IKGJ, IPVQ 
(MSHP/DAGJ), 
ASHPK, OAK 

 Në vijim pas 
shtatorit 2004 

7. Ekzistojnë kode profesionale për 
mirësjelljen e gjykatësve, 
prokurorëve, avokatëve dhe 
pjestarëve tjerë të policisë dhe 
sistemit penal, përfshirë një 
përfaqësues të Odës së Avokatëve 
të të gjitha bashkësive në Kosovë 
 

7.3 Të  menjanohen në mënyrë efektive  të gjitha 
pengesat për përfaqësimin e femrave në këto profesione 
dhe të ndërmerren masa afirmative për avancimin e 
përfshirjes së tyre 

Shtylla I 
(Policia dhe 
Drejtësia), 
OAK 

ZKM (Zyra 
këshillëdhënëse 
për QM, DNJ, 
MB dhe Gjini) 

Dhjetor 2004 
dhe të vijojë më 
pas 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

7.4 Të zhvillohet dhe zbatohet strategjia për inkurajimin e 
pjesëmarrjes së femrave dhe anëtarëve të të gjitha 
bashkësive në Odën e Avokatëve të Kosovës dhe të 
monitorohen nivelet e pjesëmarrjes së femrave dhe 
pjesëtarëve të bashkësive pakica për të siguruar që 
strategjia të jetë efektive. 

OAK ZKM (Zyra
këshillëdhënëse 
për QM, DNJ, 
MB dhe Gjini) 

 Mesi i 2004 dhe 
të vijojë më pas 

 

7.5 Në “Kodin e mirësjelljes” së avokatëve të përfshihen 
dispozitat për tolerancën ndëretnike dhe fetare dhe të 
hetohen e snaksionohen në mënyrën e duhur ankesat për 
mostolernacë ndëretnike ose fetare apo sjellje 
joprofesionale në rastet që kanë të bëjnë me palë nga 
radhët e bashkësive të ndryshme etnike 

OAK  ZKM (Zyra
këshillëdhënëse 
për QM, DNJ, 
MB dhe Gjini) 

Mesi i 2004 dhe 
të vijojë më pas 

8.1 Të vlerësohen dhe përmirësohen sipas nevojës 
kushtet e punësimit dhe procedurat disiplinore për 
nëpunësit civilë për të siguruar që ankuesit të mbrohen 
prej viktimizimit 

Shtylla II, 
 

IPVQ 
(MSHP/DAGJ) 

Mesi i 2004 (më 
pas të vijojnë 
shqyrtimet tjera  
periodike) 

8. Aktet e ndëshkimit kundër 
individëve të përfshirë në procese 
diciplinore janë të rralla dhe këta 
individë mbrohen në mënyrë 
adekuate 
 

8.2 Miratimi dhe zbatimi i ligjit për t’i mbrojtur ankuesit 
prej viktimizimit duke siguruar mjete adekuate juridike 
apo mjete tjera 

IPVQ 
(Ministria e 
Punës dhe 
Shërbimeve 
Sociale) 

 Fundi i 2004 
(shpallja), mesi 
i 2005 (zbatimi 
i plotë) dhe të 
vijojë më pas 

9.1 Të mos diskriminohen pjestarët e pakicave gjatë 
konkurrimit për policë apo nëpunës korrektues 

Shtylla I 
(Drejtësia) 
 

IPVQ 
(Kuvendi) 

Menjëherë dhe 
në vijim 

9.2 Të inkurajohen dhe ndihmohen prokurorët dhe 
gjykatësit nga radhët e bashkësive pakicë që t’i 
bashkangjiten sistemit të UNMIK-ut të drejtësisë 

Shtylla I 
(Drejtësia), 
IPVQ (ZKM, 
Kuvendi, 
Gjykatat) 

Autoritetet 
serbe 

Në vijim e sipër 

9. Të gjitha bashkësitë janë të 
përfaqësuara në mënyrë të plotë 
dhe të drejtë në kuadër të 
gjykatësve, prokurorëve, Shërbimin 
Policor të Kosovës (SHPK) dhe 
Shërbimin Korrektues të Kosovës 
(SHKK) 
 

9.3 Kandidatët e përshtatshëm për prokurorë dhe gjykatës 
nga radhët e bashkësive pakicë propozohen dhe 
miratohen pa ndonjë vonesë apo diskriminim 

IPVQ 
(Kuvendi), 
KGJPK 

 Në vijim e sipër 



Draft 31 Mars 2004 

 8

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

 9.4 Të miratohet dhe më pas të zbatohet politika e 
obligueshme shumetnike dhe e barazisë gjinore për 
punësimin e gjykatësve, prokurorëve, në SHPK apo 
SHKK, e cila kërkon përfaqësim të barabartë në të gjitha 
nivelet dhe përmban dispozitat për zbatim 

Shtylla I, 
KGJPK 

ZKM (Zyra 
këshillëdhënëse 
për QM, DNJ, 
MB dhe Gjini) 

Mesi i 2004 
(miratimi), pas 
kësaj vijon 
zbatimi 

10.1 Shndërrimi i ASHPK në institucion(e) trajnimi të 
qendrueshëm në të ardhmen për policë dhe nëpunësa 
korrektues, duke përfshirë bartjen graduale të 
përgjegjësive te personeli kosovar 

Shtylla I 
(Policia) dhe 
Shtylla III 
 

IPVQ Në vijim e 
sipër, me bartje 
të mirëfilltë të 
përgejgjësive 
funksionale deri 
në mesin e 2005 

10.2 Të sigurohet integrimi i komponentës së 
vetëdijësimit gjinor dhe etnik në trajnimet që u ofrohen 
policëve, gjykatësve, avokatëve, prokurorëve dhe 
drejtuesve të sistemit penal, dhe ajo të jetë pjesë 
përbërëse e programeve për arsimimin professional të 
vazhdueshëm 

Shtylla I 
(Policia dhe 
Drejtësia), 
Shtylla III 
(IKGJ, 
ASHPK) 

ZKM (Zyra 
këshillëdhënëse 
për QM, DNJ, 
MB dhe Gjini) 

Fillimi i 2005 

10. Institucionet funksionojnë në 
trajnimin dhe arsimimin e policëve, 
gjykatësve, avokatëve dhe 
drejtuesve të sistemit penal 
 

10.3 Të shpallen ligje të reja për themelimin e plotë të 
Institutit  Kosovar të Gjyqësisë (IKGJ) për të siguruar 
arsimim të avancuar për gjykatësit dhe prokurorët dhe për 
të futur në përdorim aftësime të reja për provim dhe para 
emërimit për kandidatët në gjyqësi dhe prokurori 

Formimi i IKGJ 
së re, IPVQ 
(Kuvendi), 
Kriteret e reja 
për provim dhe 
aftësim,  
Shtylla I 
(Drejtësia), 
Shtylla III 

 Mesi i 2004 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

10.4 Zbatimi i provimeve të reja në drejtësi dhe programi 
i obligueshëm për aftësim para emërimit për gjykatësit 
dhe prokurorët, të përmirësohet dhe zgjerohet sistemi i 
aftësimit profesional pas punësimit 

KGJPK, IKGJ, 
IPVQ 
(MSHP/DAGJ) 
 

 Fillimi i 2005 
(në fuqi 
programi i ri për 
provim dhe 
aftësim) dhe të 
vijojë më pas, 
vazhdimi i 
përmirësimit të 
aftësimit 
profesional  

 

10.5 Të krijohet programi për arsimin e vazhdueshëm 
juridik në kuadër të Odës së Avokatëve të Kosovës për 
juristët  

OAK   Shtylla III,
Donatorët 

Të formohet 
deri në fillim-
2005 dhe të 
vijojë më pas 

11.1 Të sigurohet që gjykatat të jenë të hapura dhe të 
funksionojnë në mënyrë efektive në të gjitha komunat 
dhe të hapen  zyra ndërlidhëse të gjykatava në të gjitha 
bashkësitë pakicë të cilat aktualisht nuk gëzojnë qasje 
efektive në drejtësinë e UNMIK-ut, ashtu që të 
ndihmohet eliminimi i strukturave të gjykatave paralele 

Shtylla I 
(Drejtësia) 

 Në vijim e sipër 

11.2 Të shqyrtohen të ardhurat e gjykatësve dhe 
prokurorëve për të siguruar kompenzim adekuat, dhe të 
zbatohen rekomandimet për ngritjen e rrogave 

IPVQ   Shtylla I
(Drejtësia) 

Mesi i 2004 
(shqyrtimi), 
Janar 2005 
(zbatmi) 

11. Një sistem efektiv dhe i 
paanshëm i drejtësisë në sektorin e 
të drejtës civile për të gjithë 
anëtarët e bashkësive në Kosovë 
 

11.3 Të zbatohet një sistem i qendrueshëm i ndihmës 
ligjore civile, në përputhshmëri me standardet evropiane 
dhe të kenë qasje të barabartë nga meshkujt dhe femrat 
dhe të gjitha komunitet në Kosovë 

Shtylla I 
(Drejtësia),  

AER, OAK Fillimi i 2005 
dhe të vijojë më 
pas 

12.1 Të reformohen gjykatat për të optimalizuar 
shpërndarjen e gjykatësve dhe prokurorëve nëpër gjykata, 
duke përfshirë reformimin e sistemit të gjykatave nëse ka 
nevojë 

Shtylla I 
(Drejtësia), 
KGJPK 

IPVQ 
(MSHP/DAGJ 
dhe Gjykatat) 

Fundi i 2004 12. Numri i kontesteve civile të 
pazgjidhura vjen duke u zvogëluar 
gradualisht 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

 12.3 Të zbatohen sistemet e automatizuara të 
administrimit të rasteve në të gjitha gjykatat  

IPVQ 
(MSHP/DAGJ 
dhe Gjykatat) 

Shtylla I Të instaluara 
deri në fundtë 
2004, dhe të 
vijojë shqyrtimi 
më pas 

13.1 Në të gjitha gjykatat të punësohet, aftësohet dhe 
dërgohet një numër adekuat i nëpunësve përmbarues 

IPVQ 
(MSHP/DAGJ 
dhe Gjykatat) 

 Fundi i 2004 13. Vendimet në rastet e kontesteve 
civile janë duke u zbatuar, 
nëpunësit përmbarues gjyqësor 
janë duke funksionuar dhe gjobat e 
shqiptuara nga gjykatat paguhen 
rregullisht 

 

13.2 Personeli përmbarues i gjykatave të bëjë arkëtimin e 
gjobave në mënyrë të paanshme pa marrë parasysh 
përkatësinë etnike, gjinore, fetare apo politike; ankesat 
për shkelje kundër personelit të gjykatës të hetohen me 
përpikëri dhe sipas nevojës të ndërmerren masat 
disiplinore 

IPVQ 
(MSHP/DAGJ 
dhe Gjykatat) 

   Menjëherë dhe
të vijojë më pas 

14.1 Të shqyrtohen dhe sipas nevojës të revidohen ligjet 
e të drejtës civile në përputhje me standardet evropiane, 
me theks të posaçëm ligjet që i referohen barazisë gjinore 
dhe ligjet tjera të lëmisë së të drejtave civile 

Shtylla I 
(Drejtësia), 
ZKL 

IPVQ 
(ZKM/Kuvendi
) 

Mesi i 2005 14. Ligjet në sferën e së drejtës 
civile janë duke u shqyrtuar dhe 
zhvilluar për të siguruar 
përputhshmëri më të madhe me 
standardet evropiane 

 
14.2 Të aftësohen gjykatësit, personeli i gjykatave dhe 
juristët përkitazi me ligjet e reja 

IPVQ 
(MSHP/DAGJ), 
IKGJ 

 Fundi i 2005 

15.1 Të themelohen Komisioni për komunitete dhe 
Komisioni për ndërmjetësim në të gjitha komunat, në 
përputhje me Rregulloren nr. 2000/45 të UNMIK-ut dhe 
të inkurajohet shfrytëzimi i tyre si mënyrë alternative për 
rastet gjyqësore të cilat kanë të bëjnë me vendimet e 
komunës 

Organet 
Komunale 

Shtylla II Fundi i 2004 
dhe të vijojë më 
pas 

15. Janë përpiluar dhe zbatohen në 
mënyrë ekspeditive dhe me sukses 
mënyrat alternative të zgjidhjes së 
kontesteve civile 

 

15.2 Të bëhet shqyrtimi i alternativave kundruall 
procedurave gjyqësore, në veçanti arbitrazhi dhe/ose 
ndërmjetësimi, dhe të zhvillohet e zbatohet strategjia e 
bazuar në rekomandimet që dalin prej shqyrtimit  

Shtylla III, II Shtylla I 
(Drejtësia), 

Fundi i 2004 
dhe të vijojë më 
pas 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

16.1 Rastet e trafikimit të njerëzve të ndiqen si prioritet 
ku përfshihet hetimi nëpërmjet masave të fshehta; të 
avancohen programet për të pranuar, mbrojtur dhe 
riatdhesuar viktimat e trafikimit; të shtohet numri i 
policëve të SHPK-së të caktuar në operacionet kundër 
trafikimit, të bëhet aftësimi i gjykatësve dhe prokurorëve 
vendas përkitazi me ligjet kundër trafikimit; monitorimi i 
posaqëm i rasteve të trafikimit në gjykatat e 
qarkut/komunale 

Shtylla I 
(Policia dhe 
Drejtësia)  
 

Shtylla III Në vijim e sipër 

16.2 Të krijohen mekanizma për zbatimin efektiv të 
Rregullores nr. 2003/12 për mbrojtjen nga dhuna 
familjare, duke përfshirë sigurimin e aftësimit përkatës 
për organet vendase të drejtësisë 

IPVQ (MAShT, 
MSHP/DAGJ), 
IGJK 

ZKM (Zyra 
këshillëdhënëse 
për QM, DNJ, 
MB dhe Gjini) 

Dhjetor 2004 
dhe të vijojë më 
pas 

16.3 Arsimimi për çështje gjinore dhe të drejta të njeriut 
të inkorporohen si elemente themelore në programet 
shkollore për të ndihmuar transformimin shoqëror 
pasqyrë e të cilit është edhe sistemi juridik 

IPVQ 
(MAShT),  

ZKM (Zyra 
këshillëdhënëse 
për QM, DNJ, 
MB dhe Gjini) 

Fundi i 2004 
dhe të vijojë më 
pas 

16.4 Të formohet dhe të veprojë një qendër tërësisht 
funksionale për viktima me mekanizëm për menaxhimin 
e rasteve urgjente gjatë 24 orëve 

Shtylla I  Prill 2004 [ende 
siç është 
paraparë?] dhe 
të vijojë më pas 

16.5 Të shpallet dhe pastaj të zbatohet në mënyrë 
efektive ligji që përcakton përgjegjësitë e Koordinatorit të 
Avokatëve për Viktima (KAV), në bazë të të cilit KAV 
bashkërendon sigurimin e shërbimeve juridike dhe 
sociale për viktimat 

Shtylla I 
(Drejtësia), 
ZKL 

   Qershor 2004
(ligji), të pasojë 
në vijim 
aktiviteti i KAV 

16. Ekziston angazhim efektiv për 
të mënjanuar dhunën kundër 
femrave dhe fëmijëve, trafikimin 
dhe format tjera të eksploatimit, 
duke përfshirë edukimin 
parandalues dhe sigurimin e 
shërbimeve juridike dhe sociale për 
viktimat 

 

16.6 Të shqyrtohen dhe ndryshohen procedurat gjyqësore 
për të siguruar se ato u garantojnë femrave mbrojtje 
efektive kunëdr krimeve në baza gjinore dhe krimeve 
tjera që ndikojnë në to në përmasa më të mëdha dhe të 
sigurohet që të pandehurat, viktimat ose dëshmitarët 
femra të mos riviktimizohen ose diskriminohen gjatë 
hetimit dhe ndjekjes së krimeve 

Shtylla I e 
UNMIK-ut 
(Drejtësia), 
ZKL 

ZKM (Zyra 
këshillëdhënëse 
për QM, DNJ, 
MB dhe Gjini) 

Fundi i 2004 
dhe të vijojë më 
pas 
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2. ASKUSH NUK ËSHTË MBI LIGJIN 
 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

17. Të gjitha krimet, e në veçanti 
ato të dhunës, që nxisin urrejtje 
ndëretnike dhe frikë, të hetohen 
rrënjësisht dhe të zgjedhen e 
kryerësit të sillen para drejtësisë 
dhe të denohen 
 

17.1 Të gjitha ndjekjeve të dhunës ku përfshihet urrejtja 
ndëretnike u kushtohet shqyrtim prioritar nga ana e 
prokurorëve ndërkombëtarë dhe vendas, ndjekjet nga 
prokurorët vendas monitorohen me kujdes nga prokurorët 
ndërkombëtarë dhe të ndërmerren masa për të trajtuar 
ndonjë çështje e cila paraqitet me anë të aftësimit ose 
nëpërmjet udhëzimit të NJID për hetime. 

Shtylla I 
(Policia dhe 
Drejtësia),  

 Në vijim e sipër 

18.1 Rastet e krimit të organizuar, terrorizmit hetohen 
nga njësitë ekzistuese të specializuara dhe sipas nevojës 
me anë të masave të fshehta; Ndjekjet në lidhje me 
krimin e organizuar dhe krimet ekonomike shtohen në 
raport me numrin e rasteve 

Shtylla I 
(Policia dhe 
Drejtësia); 
Shtylla IV 
(Dogana) 

 Në vijim e sipër 

18.2  Figurat publike (në nivelin qendror dhe atë 
komunal) i dënojnë pa ekivoke deklaratat me anë të 
cilave lejojnë ose mund të nxisin dhunë, urrejtje 
ndëretnike apo ndonjë formë tjetër të ekstremizmit 

IPVQ (Të 
gjitha), Organet 
komunale 

 Në vijim e sipër 

18.3 Gradulaisht të shtohet caktimi i rasteve të krimit të 
organizuar, trafikimit, terrorizmit gjykatësve vendas deri 
sa kjo gjë të bëhet e zakonshme 

Shtylla I 
(Drejtësia) 
 

IPVQ 
(Gjykatat) 

Caktimi i 
vazhdueshëm 
gjykatësve 
vendas  deri në 
mesin e 2005 
dhe të vazhdojë 
më tej 

18. Incidentet e krimit të 
organizuar, trafikimit, krimit që 
rrjedh nga ekstremizmi, terrorizmi, 
dhe krimet ekonomike hetohen 
energjikisht dhe gjykatësit e 
prokurorët vendas i dënojnë 
kryerësit në mënyrë efektive.  
Përqindja e rasteve të pazgjidhura 
të krimit që rrjedh nga ekstremizmi 
ose terrorizmi është duke rënë 
gradualisht. 

18.4 Të themelohet Prokuroria e Posaçme në kuadër të 
DD-së për të koordinuar ndjekjen e veprave të posaçme 
nga ana e prokurorëve vendas të aftësuar në mënyrë të 
posaçme, prokurorët ndërkombëtarë i monitorojnë këto 
ndjekje dhe trajtojnë ndonjë çështje e cila paraqitet me 
anë të aftësimit ose nëpërmjet udhëzimit të NJID për 
hetime apo me masa tjera 

Shtylla I 
(Drejtësia) 
 

IPVQ 
(Gjykatat) 

Fundi i 2004 
(formimi), më 
pas të vijojë 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

18.5 Të intesifikohet aftësimi i SHPK-së, gjykatësve dhe 
prokurorëve për të hetuar dhe ndjekur këto vepra të rënda 

Shtylla I 
(Drejtësia), 
Shtylla III 
(IKGJ, 
ASHPK) 

IPVQ 
(MSHP/DAGJ) 

Fundi i 2004 
dhe të vijojë më 
pas 

18.6 UNMIK-u, IPVQ-të dhe organet komunale të 
paraqesin një front të bashkuar në përkrahjen e 
bashkëpunimit të plotë për hetimet që kanë të bëjnë me 
krimin e organizuar, trafikimin, krimet ekonomike, krimit 
që rrjedh nga ekstremizmi dhe terrorizmin, veçanërisht 
kur janë të përfshira figurat publike ose me ndikim 

IPVQ (të 
gjitha), Organet 
komunale 
 

Shtylla I Në vijim e sipër 

 

18.7 Të krijohen mekanizma për të analizuar nevojat e 
sigurisë për gjykatësit dhe prokurorët vendas të cilët do të 
marrin përgjejgësinë për veprat e rënda dhe të sigurohet 
që masat e sigurisë ndërmirren në përputhje me 
vlerësimin e bërë 

Shtylla I  
 

 Mesi i 2004 dhe 
të vijojë më pas 

19.1 Të monitorohet secili sulm mbi gjykatësit, 
prokurorët ose policët e SHPK-së për të siguruar që rasti 
të jetë i hetuar dhe përgatitur në mënyrën e duhur për 
ndjekje 

Shtylla I 
(Drejtësia) 
 

Shtylla III Në vijim e sipër 

19.2 Të monitorohen gjykimet në gjykatat lokale të 
sulmeve mbi gjykatësit, prokurorët, policët e SHPK-së 
ose dëshmitarëve për të siguruar gjykime të drejta dhe 
dënime përkatëse 

Shtylla III IPVQ 
(Gjykatat) 

Në vijim e sipër 

19. Kryerësit e sulmeve mbi 
gjykatësit, prokurorët, policët e 
ShPK-së dhe dëshmitarët gjykohen 
në mënyrë të drejtë në gjykatat 
vendase dhe dënohen me dënimet e 
merituara 
 

19.3 Rastet e gjykimeve të padrejta ose dënimeve jo të 
duhura të hetohen nga Njësia për inspektim në drejtësi 
krahas ankesave të parashtruara dhe sipas nevojës të 
propozohen masat disiplinore 

Shtylla 
I(Drejtësia),  

KGJPK Në vijim e sipër 

20. Mekanizmat e bashkëpunimit 
rajonal dhe ndërkombëtar janë në 
veprim sa i përket policisë dhe 
gjyqësisë, duke përfshirë 

20.1 Të bëhet zbatimi sa më i shpejtë i Rregullores nr. 
2003/34 të UNMIK-ut nëpërmjet marrëveshjeve me 
shkrim me shtetet evropiane, të arratisurit që duhet të 
transferohen të identifikohen, gjinden dhe të arrestohen 
me anë të operacioneve të koordinuara të rrethimit 

Shtylla I 
(Drejtësia),  

ZKL Prill 2004 dhe 
të vijojë më pas 



Draft 31 Mars 2004 

 14

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

transferimin e të dyshuarve dhe të 
dënuarve dhe ndihmën reciproke 
juridike mes juridiksioneve 
 

20.2 Të vazhdohet bashkëpunimi policor në nivelin 
rajonal dhe ndërkombëtar, duke çuar përpara 
bashkëpunimin ekzistues me Serbinë, Malin e zi, IRJM-
në dhe Shqpërinë si dhe të vazdhohen negociatat me 
Bosnën e Hercegovinën, Slloveninë, Bullgarinë dhe 
Kroacinë, duke përfshirë policët e SHPK-së sipas nevojës 
dhe mundësisë në pozita me përgjegjësi të shtuar ashtu që 
të avancohet reputacioni i SHPK-së si partner i dëshmuar 
i sigurtë në zbatimin e ligjit 

Shtylla I  
 

IPVQ (përmes 
iniciativave të 
Paktit të 
Stabilitetit) 

Në vijim e sipër 

21.1 Të gjitha institucionet e UNMIK-ut e përkrahin në 
tërësi veprimtarinë dhe kërkesat e GJPNJ 

UNMIK (Të 
gjitha) 
 

 Në vijim e sipër 21. Ekziston bashkëpunimi i plotë 
me Gjykatën ndërkombëtare penale 
për ish-Jugosllavinë (GJPNJ), duke 
përfshirë arrestimin e të akuzuarve 
dhe sigurimin e dëshmitarëve dhe 
informatave. 

21.2 Të gjitha institucionet e IPVQ-së e përkrahin në 
tërësi veprimtarinë dhe kërkesat e GJPNJ 

IPVQ (Të 
gjitha) 
 

 Në vijim e sipër 

22.1 Në bashkërendim me GJPNJ-Prishtinë prokurorët 
vendas angazhohen gradualisht për të ndihmuar (dhe për 
të marrë përgjegjësi të shtuara në ndjekjen) në rastet e 
krimeve të luftës në Kosovë që nuk do të ndiqen nga 
GJPNJ  

Shtylla I 
(Drejtësia) 

   Njësia e
posaçme e 
prokurorëve të 
formohet deri 
në fund të 2004, 
Caktimi i 
vazhdueshëm 
prokurorëve 
vendas  deri në 
mes të 2005 dhe 
të vazhdojë më 
pas 

22. Krimet e luftës të cilat nuk do 
të shqyrtohen nga GJPNJ, të ndiqen 
në mënyrën të drejtë në Kosovë 
 

22.2 Të monitorohen gjykimet nga gjykatat dhe 
prokurorët vendas të rasteve të krimeve të luftës dhe të 
trajtohen cilatdo çështje të cilat paraqiten me anë të 
aftësimit ose nëpërmjet udhëzimit të NJID për hetime apo 
me masa tjera 

Shtylla I, 
Shtylla III 

IPVQ 
(Gjykatat) 

Njësoj si në 
22.1  
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3. KRIMET EKONOMIKE DHE FINANCIARE 
 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

23.1 Të hartohet dhe shpallet Ligji kundër korrupsionit 
(duke i përshirë rekomandimet përkatëse të Strategjisë së 
ZKM-së/AER-it kundër korrupsionit), Ligji për krimet 
ekonomike dhe ligjet tjera përkatëse 

UNMIK-u 
(ZKL) 

IPVQ (ZKM, 
Kuvendi), 
Shtylla I 

Fundi i 2004 

23.2 Të krijohen dhe pastaj të monitorohen mekanizmat 
adekuat financiar të nevojshëm për të siguruar zbatimin e 
plotë të ligjeve të shpallura në bazë të pikës 23.1, duke 
përfshirë zbatimin e rekomandimeve përkatëse të 
Strategjisë së ZKM-së/AER-it kundër korrupsionit 

IPVQ (Të 
gjitha) 

Shtylla I, 
Shtylla III 

Mesi i 2005 dhe 
të vijojë më pas 

23.3 Të aftësohen policët, doganierët, gjykatësit dhe 
prokurorët përkitazi me ligjet e reja 

Aftësimi i 
policëve: 
Shtylla I 
(Policia), 
ASHPK. 
Aftësimi i 
gjykatësve/prok
urorëve: IPVQ 
(MSHP/DAGJ), 
IKGJ. Aftësimi 
i doganierëve: 
Shtylla IV 
(Dogana) 

 Të vijojë pas 
shpalljes së 
ligjit 

23.4 Revizorët në kuadër të zyres së revizorit të 
përgjithshëm të aftësohen dhe të bëjnë revizionimin e 
rregullt të veprimtarive financiare të organeve qeveritare 

ZRP  Në vijim e sipër 

23. Ekzistojnë mekanizma efektiv 
juridik, financiar dhe 
administrativë konform 
standardeve evropiane për t’u 
përballë me krimet ekonomike në 
sektorin publik dhe privat, duke 
përfshirë konfiskimin e mjeteve të 
përvetësuara në mënyrë të 
kundërligjshme 
 

23.5 Organet e IPVQ-së t’i përmbahen në tërësi këtyre 
revizionimeve nga zyra e revizorit të përgjithshëm, 
organet e IPVQ-së të fusin në zbatim kontrollat adekuate 
financiare të brendshme dhe sistemin e revizionit të 
brendshëm 

IPVQ (Të 
gjitha) 

 Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

24. Ekziston një kuptueshmëri e 
qartë në radhët e punonjësve të 
sektorit publik përkitazi me 
obligimet nga kodi i mirësjelljes, 
veçmas sa i përket konfliktit të 
interesave 
 

24.1 Rregullat e kodit të mirësjelljes të ruhen në kuadër të 
kushteve dhe kritereve të përgjithshme të Shërbimit Civil, 
t’u sqarohen të gjithë nëpunësve civilë dhe të zbatohen në 
mënyrë efektive 

IPVQ 
(MSHP/DAC) 

 Mesi i 2004 dhe 
të vijojë më pas 

25.1 Funksionimi i plotë i Njësisë për hetime financiare 
dhe Njësisë hetimore 

UNMIK  Fillim i 2004 
dhe të vijojë më 
pas 

25. Janë krijuar mekanizma 
adekuatë të hetuesisë dhe 
funksionojnë në mënyrë efektive 
 25.2 Të formohet njësia kundër korrupsionit në sektorin 

publik në kuadër të Zyres së Prokurorit të Posaçëm, 
fillimisht me pjesmarrjen (dhe pastaj nën udhëheqjen) e 
prokurorëve vendas, të cilët në bazë të diskrecionit të tyre 
do të ndjekin çdo rast të korrupsionit në sektorin publik, 
prokurorët vendas përzgjidhen për t’iu bashkuar kësaj 
njësie dhe aftësohen për ushtruar rolin e tyre, puna e tyre 
monitorohet dhe çështjet trajtohen me anë të aftësimit të 
mëtejmë ose udhëzimit të NJID për hetime disiplinore 

Shtylla I 
(Drejtësia) 

   Dhjetor 2004
(të formohet 
njësia), dhjetor 
2005 (njësia të 
udhëheqet nga 
prokurorët 
vendas dhe 
monitorohet 
nga 
ndërkombëtarët
) dhe të vijojë 
më pas 

26.1 Të formohet dhe punojë Qendra informative 
financiare siç parashihet me anë të Rregullores për larjen 
e parave, në fillim nën kontrollin ndërkombëtar por me 
bartje graduale të përgjegjësive të personeli kosovar 

Shtylla I  
(Policia)  

   Maj 2004
(formimi) dhe 
të vijojë më pas 

26.2 Të aftësohen obliguesit financiar dhe të tjerë lidhur 
me përgjegjësitë për raportim në përputhje me 
Rregulloren për Larjen e Parave 

 Shtylla IV 
(BPK) 

Shtylla I 
(Policia) 

Maj 2004 

26.3 Të aftësohen doganierët lidhur me kompetencat për 
konfiskim, etj në përputhje me Rregulloren për Larjen e 
Parave 

 Shtylla IV 
(BPK, Dogana) 

Shtylla I 
(Policia) 

Maj 2004 

26. Ligjet për larjen e parave 
zbatohen në mënyrë efektive dhe 
është në fuqi raportimi i 
transaksioneve financiare të 
dyshimta 
 

26.4 Të aftësohen policët (duke përfshirë SHPK-në) 
lidhur me Rregulloren për Larjen e Parave 

Shtylla I 
(Policia), 
ASHPK 

   Maj 2004
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

 26.5 Të aftësohen gjykatësit dhe prokurorët lidhur me 
Rregulloren për Larjen e Parave 

Shtylla III, 
IKGJ 

Shtylla I 
(Policia) 

Maj 2004 

 
 
Fjalorth: 
 
ZRP  Zyra e Revizorit të Përgjithshëm 
BPK  Organi i Bankave dhe Pagesave në Kosovë 
DAC  Departamenti i Administratës Civile (MSHP) 
DAGJ  Departamenti i Administratës Gjyqësore (MSHP) 
AER  Agjencioni Evropian për Rindërtim 
OAK  Oda e Avokatëve të Kosovës 
IGJK  Instituti Gjyqësor i Kosovës 
KGJPK Këshilli Gjqësor Prokurorial i Kosovës  
ASHPK  Akademia e Shërbimit Policor të Kosovës 
MASHT  Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë 
MSHP  Ministria e Shërbimeve Publike 
ZKL  Zyra e Këshilltarit Ligjor (UNMIK) 
ZKM  Zyra e Kryeministrit 
-  Zyra këshillëdhënëse për QM, DNJ, MB dhe Gjini- Zyra këshillëdhënëse për qeverisje të mirë, të drejta të njeriut, 

        mundësi të barabarta dhe gjini 
KPM  Komisioneri i Përkohshëm për Media (UNMIK)  
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