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Ky Buletin është publikuar për informim sa më të plotë të gjyqësisë së Kosovës për 
aktivitetet e IGJK-së. Ky publikim i është shpërndarë gjyqtarëve dhe prokurorëve në 
gjithë Kosovën. Buletini mujor i IGJK-së tani përmban artikuj nga stafi i IGJK-së në 
lidhje me çështjet me interes për gjyqtarët dhe prokurorët që punojnë në Kosovë  
 

Praktika gjyqësore e Tribunalit të Hagës (ICTY): një udhëzues i dobishëm 
për Gjykatat vendore* 

Dr. Jur Christof Nemitz – ndihmës i zyrtarit ligjor në ICTY Tribunalin e Hagës 

 
 

Vërejtjet hyrëse  
 
Përqendrimi fillestar në këto tema:  
 

1) Ligji dhe praktika gjyqësore rreth pranimit të provave  
2) Ligji dhe praktika gjyqësore rreth masave mbrojtëse për dëshmitarët  
3) Ligji dhe praktika gjyqësore rreth çështjeve të dënimit  

 
1) Pranimi i provave-dëshmive  

 
Vërejtjet paraprake  
Nuk ka shumë rregulla: Nuk ka gjyqtarë porot si në sistemet e zakonshme, por gjyqtarë 
profesionist të cilët në përgjithësi janë në favor të pranimit të dëshmive përderisa ajo 
dëshmi është relevante dhe përmban vlera provuese. Rregulli 89(C) RPE.  
Standardet e përgjithshme rreth pranimit të provave 
 

- Një dallim themelor në mes të Pranueshmërisë së provave dhe peshës së 
dëshmive bëhet më vonë sipas parimit të vlerësimit të lirë të provave.  

- Fakti që dhoma përkohësisht merr vendim kundër pranueshmërisë së provave 
nuk parandalon këtë vendim që të rikthehet nëse në një fazë të mëvonshme në 
të gjendet vlera provuese.  

- Vetë pranimi i një dëshmie nuk nënkupton që përmbajtja e dëshmisë është 
pranuar si e vërtetë.  
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- Kur bëhen kundërshtime rreth autenticitetit, dhoma ende mundet që të pranoi 
dëshmitë dhe më vonë mund të vendosë rreth peshës së dhënë asaj dëshmie 
në dosjen e gjykimit në tërësi.  

- Fakti që autori i dokumentit nuk është thirrur për të dëshmuar se nuk e ndalon 
dokumentin që të pranohet. Poashtu edhe një dokument i cili nuk përmban vulë 
dhe nënshkrim nuk do të thotë që zhvishet nga autenticiteti.  

- Dëshmitë e dëgjuara nga dikush janë të pranueshme, por vlera provuese e tyre 
është zakonisht më e ulët (për shkak të pamundësisë për marrjen në pyetje). 

- Palët udhëzohen që të sigurojnë dëshmitë e tyre sipas rregullit më të mirë të 
dëshmisë  

- Veçimi i provave të pranuara në mënyrë të parregullt: metoda vë dyshim 
substancial në besueshmërinë, dhe pranimi i këtyre provave do të dëmtojë 
seriozisht integritetin e procedurave (Rregulli 95 i RPE); shkelja e rregullit 42 në 
përgjithësi i pamjaftueshëm, përveç torturës.  

- Dhomat mund të intervenojnë sipas detyrës zyrtare për përjashtimin e dëshmive, 
për shembull kur të bëhet një baraspeshim i të drejtave të akuzuarit me të drejtat 
e viktimës dhe dëshmitarëve. 

 
Në parim vlerës provuese të dëshmisë gojore – viva voce – të dëshmitarit do t’i jepet 
një vlerë më e madhe provuese për arsye se: (i) gjyqtari dhe palët mund të shikojnë 
sjelljen e dëshmitarit (ii) pala tjetër ka mundësi të marrë në pyetje dëshmitarin, (iii) dhe 
gjyqtari mund t’i drejtoi pyetje atij ose asaj. Çështjet juridikë rreth pranimit të dëshmive 
gojore janë disa; në kontrast palët dhe dhoma e Tribunalit të Hagës në mënyrë 
ekstensive janë marrë me pyetjet ligjore që dalin nga pranimi i dëshmive të shkruara 
për arsye të: 
Numrit të madh të dokumenteve; zvarritjes së procedurës; numrit në rritje e sipër të 
rasteve; burimeve të kufizuara; strategjisë së mbledhjes së tyre: më pak dëshmi gojore, 
më shumë dokumente të shkruara.  
Tani ekzistojnë tri mënyra kryesore të pranimit të dokumenteve si dëshmi pa dhënien e 
gjallë të dëshmisë nga dëshmitari: Rregulli 92bis, rregulli 89 (F), dhe rregulli 94.  
 
Rregulli 92 bis 
Shumë dokumente pranohen si dëshmi sipas Rregullit 92bis. Ky rregull është 
inkorporuar në RPE në vitin 2000 në mënyrë që të kursehet koha dhe burimet e 
Tribunalit pa shkeljen e të drejtave të akuzuarve. Një gjë esenciale është që deklaratat 
e shkruara mund të pranohen si dëshmi në përputhshmëri me dëshminë gojore, nëse 
deklarata e shkruar nuk trajton aktet dhe sjelljen e të akuzuarit. Kjo është e 
rëndësishme për arsye se sipas 92bis deklarata jepet vetëm në prezencën e njërës 
palë dhe anëtarit të zyrës së regjistrit – por nuk është e mundur që të merret në pyetje 
dhe kjo është posaqërishtë e dëmshme për të akuzuarin. 
Sidoqoftë sipas praktikës së Tribunalit ICTY shumë deklarata të shkruara përmbajnë 
informata që iu referohen akteve dhe sjelljeve të akuzuarit. Në raste të tilla dhoma 
mund të pranoi deklaratën me shkrim përderisa nuk ndërlidhet me veprat dhe sjelljen e 
të akuzuarit – dhe sa i përket pjesëve tjera dëshmitari mund të thirret dhe ai mund të 
jap dëshmi gojore të kufizuar në paragrafë të caktuar që flasin për veprimet dhe sjelljet 
e të akuzuarve. Dhoma poashtu mundet të urdhëroi që dëshmitari, dëshmia e shkruar e 
të cilit është pranuar sipas Rregullit 92bis të paraqitet pranë gjykatës për marrjen në 
pyetje të palës së kundërt, nëse deklarata është me rëndësi të madhe për këtë palë.  
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Në përgjithësi deklaratat sipas Rregullit 92bis përmbajnë informata të cilat shpesh janë 
të natyrës komulative (kur pala tjetër tashmë ka dëshmuar ngjashëm) apo informata 
rreth historikut politik dhe ushtarak apo rreth përbërjes etnike të grupeve të ndryshme 
të popullatës. Ato poashtu mund të përmbajnë informata rreth ndikimit të krimeve 
kundër viktimave apo karakterin e të akuzuarit (Problem: informata hibride: vrazhdësi 
gjatë veprës penale). 
 
Rregulli 89 (F) 
Në gjykimin e Millosheviqit dhomës iu është dashur që të vendosë se a do të jenë 
deklaratat e shkruara të dëshmitarëve të pranueshme si dëshmi sipas Rregullit 89 (F), 
edhe nëse deklaratat flasin për veprimet dhe sjelljen e të akuzuarit. Dëshmitë do të 
paraqiten në gjykatë, do të jepet dëshmi rreth korrektësisë së deklaratës së shkruar, 
dhe ai do të jetë në dispozicion për marrjen në pyetje dhe marrjen e serishme në 
pyetje. Çështja kryesore që u ngrit ishte se a duhet pranimi i dëshmisë së shkruar të 
bëhet sipas Rregullit 92bis: nëse po atëherë asnjë deklaratë që fliste për veprat dhe 
sjelljet e të akuzuarit nuk do ishte pranuar. Kjo është një çështje që është debatuar 
shumë në dhomën e ankesave. Shumica nga dhoma e ankesave gjetën se, situata në 
fjalë nuk ishte situatë për Rregullin 92bis, sepse dëshmitarët kishin qenë prezent gjatë 
gjykimit dhe kanë mundur gojarisht të shprehen rreth korrektësisë së deklaratave të 
tyre. Gjyqtari Hunt duke iu drejtuar vendimit të tij deklaroi se deklaratat e shkruara 
mund të pranohen si dëshmi vetëm sipas Rregullit 92bis p.sh për përjashtimin e 
pjesëve të cilat flasin për veprat dhe sjelljen e të akuzuarit.  
 
Rregulli 94 
Edhe një mënyrë e përbashkët e futjes së dokumenteve në dëshmi pa dëshminë e 
gjallë është pranimi i njoftimit gjyqësor sipas Rregullit 94. Rregulli në paragrafin e parë 
trajton faktet e diturisë së përgjithshme: dhoma mund të marrë shënime gjyqësore të 
këtyre fakteve pa kërkuar që ato të mbështeten me dëshmi. Zakonisht është pak 
problematik paragrafi i dytë: Dhoma mund të marrë njoftim gjyqësor të fakteve apo nga 
dëshmitë e dokumentuara që kanë qenë objekt i një shqyrtimi tjetër gjyqësor. 
Problematikë potenciale: e drejta e të akuzuarit për të marrë në pyetje dëshmitarët që 
dëshmojnë kundër tij apo saj, cf neni 21 (4)(e). Në mënyrë që të ruhet kjo e drejtë, 
praktika gjyqësorë ka thënë se duhet të përmbushen parakushtet si në vijim: 

- Fakti duhet të jetë konkret  
- Duhet të jetë fakt e jo konkludim ligjor (p.sh ekzistimi i një konflikti të armatosur)  
- Fakti duhet të ketë qenë i vërtetuar në procedurat e mëparshme, dhe është 

dashur që të jetë plotësisht i përfshirë në procedurë.  
- Fakti nuk trajton përgjegjësinë penale të akuzuarit. 
- Fakti nuk është pjesë e një kontesti në mes të palëve në procedurat aktuale.  
- Fakti nuk ka qenë pjesë e një marrëveshje në procedurat e mëparshme 
- Fakti nuk ndikon në të drejtën e të akuzuarit për një gjykim të drejtë  

 
Faktet që përmbushin këto parakushte dhe për të cilat janë marrë shënime gjyqësore 
janë prima facie dhe merren si të vërteta. Sidoqoftë ato ende mund të kundërshtohen 
nga palët. Dhe pala e paraqitjes së fakteve ka barrën e provave.  
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2) Masat mbrojtëse të dëshmitarëve  

 
Vërejtjet hyrëse  
Standardet tanimë janë vendosur për procedurat kundër të akuzuarve – Dusko Tadic – 
në gusht të vitit 1995; që nga atëherë në Tribunal, rëndësi e madhe iu është dhënë: 
dëshmitarëve me pseudonim.  
 
Masat kryesore të mbrojtjes mund të ndahen në katër kategori:  

- Kërkimi i konfidencialitet – identiteti i dëshmitarit nuk zbulohet për publikun / 
mediat.  

- Mbrojtja nga ri-traumatizimi – shmangja e konfrontimit me të akuzuarin  
- Kërkimi i anonimitetit – viktimat dhe dëshmitarët nuk zbulohen para të akuzuarit 

dhe mbrojtësit të tij.  
- Kërkimi i konfidencialitetit në lidhje me adresën – vendqëndrimi i tanishëm nuk 

zbulohet për të akuzuarin dhe avokatin e tij mbrojtës.  
Dhe gjithashtu: Kalimi i lirë: rivendosja e dëshmitarëve, duke përfshirë dërgimin jashtë 
atdheut.  
 
Ligjet e aplikueshme në Tribunalin e Hagës 
Dhomat duhet të baraspeshojnë të drejtat e të akuzuarit me ato të viktimës dhe 
dëshmitarëve 
 
Shqyrtimi publik  
Neni 20 i statutit të Tribunalit të Hagës: gjykimi duhet të jetë i drejtë dhe ekspeditiv, “me 
respekt të plotë për të drejtat e të akuzuarit dhe konsideratë në mbrojtjen e viktimave 
dhe dëshmitarëve”;”seancat do të jenë publike përveç nëse dhoma vendos që t’i mbyll 
seancat në përputhje me RPE”. 
 
Neni 21(2) i statutit të Tribunalit: “I akuzuari do të ketë të drejtë në një shqyrtim të drejtë 
dhe publik sic është përmendur në nenin 22 të këtij statuti”. 
 
Neni 22 i statutit të Tribunalit: “masat mbrojtëse të viktimës dhe dëshmitarëve duhet të 
përfshijnë mbajtjen e shqyrtimit me videokamera dhe mbrojtjen e identitetit të viktimës”.  
 
Këto nene janë konkretizuar edhe më shumë në RPE në raport me anonimitetin e 
dëshmitarëve në publik.  
 
Rregulli 53 (A) – moszbulimi i dokumenteve për publikun në rrethana të caktuara dhe 
nëse interesi i drejtësisë kërkon një gjë të tillë Rregulli 69 – moszbulimi i identitetit të 
viktimës apo dëshmitarit i cili mund të jetë në rrezik; Rregulli 75 – caktimi i pseudonimit 
dhënja e dëshmisë përmes një imazhi – të pajisjeve për ndryshimin e zërit; Rregulli 79 
– dëshmia ë dhënë në një seancë të mbyllur.  
Prandaj mbrojtja e viktimave dhe dëshmitarëve është një arsye e pranueshme për të 
kufizuar të drejtën e të akuzuarit për një gjykim publik.  
Kjo është në përputhje me nenin 14 (1) të ICCRP dhe nenit 6 (1) të Konventës 
evropiane për të drejtat e njeriut (ECHR): Çdokush ka të drejtë të ketë një shqyrtim të 
drejtë dhe publik, por shtypi dhe publiku mund të përjashtohen në interes të moralit, 
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rendit publik dhe sigurisë kombëtare, atëherë kur interesat e të miturve apo mbrojtja e 
jetës private të palëve kërkon një gjë të tillë apo është mëse e domosdoshme në 
rrethanat e posaçme kur publiku do të prejudikonte interesat e drejtësisë.  
 
Viktimat dhe dëshmitarët në rastet e sulmit seksual – ri-traumatizimi 
Në raportin e sekretarit të Përgjithshëm është cekur se mbrojtja e viktimave dhe 
dëshmitarëve duhet të garantohet,, “posaçërisht në rastet e dhunimit apo sulmit 
seksual” (Raporti par. 108). Si rezultat RPE në Rregullin 96 përmban rregulla të 
posaçme për pranimin e dëshmive në rastet e sulmit seksual: nuk kërkohet marrja e 
dëshmisë nga viktima, dhe pajtimi nuk lejohet si mbrojtje nëse viktima ka qenë e 
keqtrajtuar fizikisht dhe psiqikisht. Poashtu edhe dëshmitë për sjelljen e mëhershme 
seksuale të viktimës janë të papranueshme.  
 
Kur flasim për masat mbrojtëse të një viktime të tillë në gjykatore, dhoma në gjykimin e 
Milosheviqit ka thënë se monitor të përkohshëm mund të instalohen në gjykatore të 
pozicionuar në atë mënyrë që viktima të mos mund ta shoh të akuzuarin, por i akuzuari 
të mund ta shoh viktimën në ekranin në gjykatore.  
 

Anonimiteti  
Një çështje që ka ngritur debat të nxehtë është ajo e mos-zbulimit të dëshmitarëve të 
caktuar për të akuzuarin. Njohja e identitetit të dëshmitarit që dëshmon kundër të 
akuzuarit ka një rëndësi të madhe. Gjykata Evropiane. Për të Drej. E Njeriut ka thënë 
se nëse mbrojtja nuk e din identitetin “ajo mund të privohet nga shënimet mbi identitetin 
duke e lejuar kështu të demonstrojë që ai ose ajo është i prejudikuar, armiqësor apo i-e 
pabesueshëm”, Rasti Kostovski, par. 42 i Gjykatës Evropiane Vëllimi 166, 23 maj 1989 
(p.sh dëshmitari L).  
Sidoqoftë, prapë: ushtrimi i baraspeshimit” Gjykim i drejtë nuk nënkupton vetëm trajtim 
të drejtë ndaj të akuzuarit, por edhe ndaj organeve të ndjekjes dhe dëshmitarëve, siç 
mund të shihet në nenit 20 të statusit të Tribunalit. Prandaj në “rrethana të caktuara” 
dhoma mund të caktoi mos-zbulimin e identitetit të dëshmitarit për mbrojtjen.  
Kufizime strikte ndaj mos-zbulimit të identitetit të dëshmitarëve për mbrojtjen: 

- duhet që të ekzistoi frika e vërtetë për sigurinë e dëshmitarit apo familjes së tij 
saj. 

- Dëshmia e këtij dëshmitari duhet të jetë e rëndësishme për rastin e prokurorisë 
- Dhoma gjykuese duhet të jetë e në mënyrë të kënaqshme të vërtetoi se nuk ka 

dëshmi prima facie se dëshmitari nuk është i besueshëm.  
- Masa duhet të jetë proporcionale nëse mbrojtja e dëshmitarëve do të mund të 

arrihen me mjete më pak restriktive atëherë ajo masë duhet të aplikohet.  
Poashtu udhëzimet në vijim duhet të shqyrtohen: Gjyqtari duhet të jetë i aftë të vështroi 
sjelljen e dëshmitarit: Gjyqtarët janë në dijeni për identitetin e dëshmitarit dhe mbrojtja 
duhet të ketë mundësi për marrjen në pyetje të dëshmitarit rreth çështjeve që nuk kanë 
të bëjnë me identitetin apo vendndodhjen e dëshmitarit.  
 
Si rregull i përgjithshëm: baraspeshimi në mes të drejtave të akuzuarit për një gjykim të 
drejtë dhe publik dhe interesave të viktimës dhe dëshmitarëve është e qartë se shkon 
në favor për të drejtën e të akuzuarit për të ditur identitetin e dëshmitarëve të 
prokurorisë, në mënyrë që të garantohet e drejta e të akuzuarit për të përgatitur 
mbrojtjen e tij saj.  
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Konfidecialiteti në raport me adresën e tanishme 
 
Në rastet Brdjanin dhe Talic (2002) prokuroria para fillimit të gjykimit kishte siguruar për 
mbrojtjen – deklaratat e dëshmitarëve sipas Rregullit 66 (A)(i), dhe në secilën deklaratë 
edhe informata rreth identitetit të dëshmitarëve. Prokuroria kishte theksuar pastaj se 
gjatë një periudhe dy vjetore dëshmitarët ishin keqtrajtuar dhe frikësuar – kjo nuk është 
e tolerueshme kur mendohet për rëndësinë e dëshmitarëve nëpër gjykime.  
 
Sidoqoftë, dhoma gjykuese i tha prokurorisë se së pari ajo duhet të demonstroi 
rrethanat e veçanta para se të sigurohen masat mbrojtëse. Prandaj prokuroria duhet të 
demonstroi një rrezik të caktuar për të siguruar dëshmitarin. Nëse këto rrethana të 
posaçme mund të vendosen atëherë dhoma gjykuese mund të urdhëroi mos-zbulimin e 
identitetit të dëshmitarit, deri në atë moment kur ende ekziston koha e duhur për 
përgatitjen e mbrojtjes para gjykimit rregulli 69 (A) 
 
Cështjet specifike: masat mbrojtëse dhe bashkëpunimi me gjykatat vendore  
 
Vendimet e fundit kanë trajtuar çështjet e masave mbrojtëse për dëshmitarët kur 
deklaratat e tyre merren në prokurori të Bosnjës dhe Hercegovinës në dhomën për 
krime lufte (“prokurori nga Bosnja). Prokurori i Tribunalit ka për detyrë që t’i ndihmoi 
prokurorit nga Bosnja, aty ku është e nevojshme (SC Res 1503/2003 dhe 1534/2004 cf 
rregulli 11bis [D] [iii]  
Prokurori nga Bosnja kishte kërkuar informata konfidenciale rreth gjykimeve të 
Tribunalit për përdorim në hetimet e tija.  
Është vendosur që informatat mund të iu jepen prokurorit nga Bosnja nëse dëshmitarët 
pajtohen për një gjë të tillë. Pas marrjes së këtij pëlqimi është urdhëruar që Prokurori 
nga Tribunali të lëshoi emrat, informatat kontaktuese dhe dëshmitë e dëshmitarëve për 
Prokurorin Nga Bosnja, por me kusht që prokurori nga Bosnja të pajtohet të trajtoi këto 
informata si konfidenciale. Do të zbulohen vetëm për të dyshuarin dhe avokatin e tij 
mbrojtës nëse ata japin garancitë nën kërcënimin e sanksioneve penale se ata do të 
ruajnë konfidencialitetin e informatave. Qeveria e BiH si dhe agjentët në Bosnje si 
Prokurori do të përfillin këto kushte, në bazë të nenit 29 tq Statusit të Tribunalit.  
 
3. Dënimet  
 
Vërejtje hyrëse: Janë të rëndësishme jo vetëm për të akuzuarin, palët, viktimën dhe 
dëshmitarët por dënimet luajnë një rol të rëndësishëm në perceptimin e Tribunalit nga 
popullata në përgjithësi 
Dënimet me burgim  
 

Nuk ka dënim me kapital (Ligji i OKB-së dhe politikat: të njëjta me ICC)  
Problemi: Gjykatat vendore në Ruandë shqiptojnë dënime me vdekje – gjë që ka 
vënë një pasqyre të padrejtësisë  

 
Në të dy Tribunalet ad-hoc  
Dënimi maksimal burgimi i përjetshëm  
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 “Duke përfshirë edhe paralajmërimin për jetën e personit të dënuar”  nuk ka 
shqyrtim të detyrueshëm  
 Janë përmendur vetëm në Rregulla e jo edhe në Statut – i ashtuquajturi ligji i 
formuar nga gjyqtari 
 
Dy shfajësime në gjykime (Delalic dhe Popic) tri shfajësime me ankesa (Kupreskic)  
Deri më tani ICTY ka shqiptuar dënime nga dy vite burgim deri në burgim të përjetshëm 
(minimumin 20 vite) (Stakic: me ankesë) 
Kriticizmi; Në gjykatat vendore një vrasje e vetme zakonisht dënohet me burgim të 
përjetshëm, në Tribunalin e Hagës kjo është 15 vite (cf . Raporti Sieber; Ligji Gjerman) 
Lufta merret de fakto si rrethanë lehtësuese? 
Interesante: dënimi me burgim të përjetshëm është përdorur shumë më shumë në 
Tribunalin e Ruandës se sa në Tribunalin e Hagës edhe pse anëtarët e dhomave të 
ankesave për të dyja janë të njejtë.  
 
Përcaktimi i Dënimit  
 
Para korrikut 1998: vendimi mbi ndarjen dhe faza e dënimit (aktgjykimi dhe aktgjykimi 
mbi dënimin); tani shkruhen së bashku 
 Siç e kemi parë: nuk ka radhitje të dënimeve (cf Kodi Gjerman për krime 
ndërkombëtare)  
Praktika gjyqësore nxjerr precedentët dhe vetëm disa udhëzime: si rrethanat e çdo rasti  
Sikurse edhe praktika e dënimit në ish Jugosllavi  
Jo e detyrueshme por e ngjashme me institutin e Siber Raport i Max Planckut për të 
drejtën penale ndërkombëtare, Friburg im Breisgau, Gjermani; 23 shtete, vrasje tortura 
dhunime. 

 Lex Mitior: domethënia e konceptit (ECHR, ACHR, ICCPR) 
 Rangimet e e tanishme në Ish Jugosllavi  
 Nuk janë të aplikueshme për Tribunalin e Hagës.  
 
Pesha e krimit  
Pesha e krimit është “Litmus test” për dënimin, që reflekton sjelljen e përgjithshme 
Nuk është sqaruar në Rregullat e Statusit  
Bazuar në sistemet juridike vendore: Dëmi i sjelljes dhe fajësia e kryerësit (psh. Viktima 
të shumta dhe kryerje direkte) 
 
 
Rrethanat rënduese  
Ndryshimi në mes të peshës së krimit dhe rrethanave rënduese 
 
I akuzuari do të dënohet në përgjithësi për sjelljen e tij kriminale 

Vetëm për rrethanat drejtpërsëdrejti të ndërlidhura me kryerjen e veprës me të 
cilën ngarkohet dhe për kryerësin kur ai ka kryer atë vepër, poashtu edhe 
mënyra se si është kryer mund të konsiderohet rënduese (Kunarac Aktgjykimi, 
neni 4D) 
 Sjellje e keqe në gjykatore mund të konsiderohet vetëm nëse është 
kundër prospekteve të risocializimit të akuzuarit .psh. mospranimi i pendimit të 
tij.  
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Përndryshe i akuzuari do të dënohej për veprimet të cilat nuk janë cekur dhe që 
do të ishte në kundërshtim me qëllimin e aktakuzës  

Parandalimi që të merret në llogari dy herë për të njëjtin faktor i cili është element i 
krimit psh. Qëllimi i persekutimit (I shqyrtuar në aktgjykimin në ankesën e Vasiljevic) 
apo statusin civil të viktimës (Aktgjykimi dënues i M.Simic par.70) 
 Arsyetimi: i akuzuari do të dënohet për sjelljen e përgjithshme kriminale, por ai 
nuk do të dënohet dy herë për veprën e njëjtë (ne bis in Idem) 
Pesha e veprës dhe rrethanat rënduese sigurojnë një sërë të dënimeve proporcionale 
brenda të cilave merren ne konsideratë edhe rrethanat lehtësuese dhe arrihet dënimi 
përfundimtar.  
 
 
Rrethanat Lehtësuese  
Para se të kryente krimin 
Psh. i akuzuari ka ndihmuar njerëzit e kombësive tjera dhe ka qenë një anëtarë i 
kujdesshëm i familjes: ambivalent 
 
Gjatë kryerjes së krimit  
Nëse kryerësi është munduar të ngritë efektin e krimit apo të kundërtën 
 
Pas krimit  
 Bashkëpunim substancial me prokurorinë  
 Pa pasur nevojën të jetë vetë-inkriminues (Aktgjykimi në gjykimin Vasiljevic par. 
299)  
 
Pranimi i fajësisë, personi duhet të informohet, duhet të bëhet vullnetarisht, dhe bazuar 
në bazat adekuate faktike: dhoma nuk është e obliguar ta pranoi atë 
 
I akuzuari pranon fajësinë dhe prokurori heq dorë nga një apo më shumë akuza 
Dënimi i rekomanduar nga mbrojtja dhe prokuroria – nuk është obliguese për dhomën 
gjykuese, por rregullisht përcillet: një përjashtim – në gjykimin Dragan dhe Momir 
Nikolic (Miroslav Deronjic)  
Ndikimi i pranimit të fajësisë zakonisht influencohet nga koha e pranimit (problem ka te 
parimi memo tenetur) 
Shtrirja e arsyeve për rrethanat lehtësuese të pranimit të fajësisë: 
 

Pranimi i fajësisë 
 

Pendimi 
 

Praktika gjyqësore tregon se është e nevojshme që të tregohet pendimi i sinqertë në 
mënyrë që të garantohen rrethanat lehtësuese të pranimit të fajësisë.  

 
Përparësitë  

 
Lehtësimi i Pajtimit 
Dëshmitarët nuk kanë nevojë që të dëshmojnë pranë gjykatës 
Kursimi i burimeve  
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Problem i mundshëm: nëse dënimi është shumë i ulët kjo mund të ketë ndikim 
nëgativ në fazën e pajtimit; e quajnë shkëmbimi me drejtësinë.  
 
Rrethanat e përmirësimit: edukimi i të akuzuarit, natyra e punësimit, kur familja 
ka një të kaluar të tolerancës etnike dhe fetare.  
Lehtësuese: mund të ketë prospekte pozitivë të risocializimit 
Rënduese është dashur të dijë më mirë (Dr. Blagoje Simic Mjek): 
mund të përsëritet prapë             
 
Disa udhëzime të dhëna nga dhomat e ankesave rreth dënimeve 
 

Krimet respektove 

 
Gjenocidi është krimi i krimeve (Gjykimi Kambuda par. 16) 
A është pesha e krimit kundër njerëzimit më serioze se sa ajo e krimeve të luftës? 
 
Rastet nga praktika: Nuk ka dallim në peshën inherente në mes të krimit kundër 
njerzimit dhe krimeve të luftës (Ankesa kundër dënimit Tadic).      
  
Kishte një mendim të kundërt nga Gjyqtari Casese në ankesën mbi Aktgjykimin 
Erdemovic. 
Diskutime: Kërkesë me e gjerë apo sistematike nënkupton një rrezik më të lartë për 
viktimat e mundshme në të cilat kontribon kryerësi: prandaj mund të thuhet se një krim 
kundër njerëzimit, nëse tjerat janë njëlloj është më serioz se një krim lufte (çka nuk do 
të thotë se një krim lufte nuk mund të jetë më serioz se krimi kundër njerëzimit) 
 
Çka është interesante për të u cekur se praktika e dënimeve tregon se krimet kundër 
njerëzimit dënohen më ashpër se sa krimet e luftës (mernik /King, përcaktuesit e 
dënimeve të Tribunalit të Hagës: Një analizë empirike dhe doktrinale e Lejden Journal e 
së drejtës ndërkombëtare 16 (2003), pp 717 [735-36] 

 
 

Modelet e përgjegjësisë penale  
 

Autoriteti më i lartë është një rrethanë rënduese (nëse 7.1 dhe 7.3 i pari është i 
aplikueshëm kurse i dyti rrethanë rënduese  
 
Kur pohohet përgjegjësia për të dy nenet 7.1 dhe 7.3 nën akuzën e njëjtë dhoma 
gjykuese duhet të dënojë vetëm në bazë të nenit 7.1 dhe pozitën e lartë të akuzuarit 
duhet marrë si faktor rëndues në vetë dënimin (ankesa e Blakic kundër aktgjykimit par. 
91.)  
 
Por: “ themelimi i gradave nuk nënkupton dënim më të ulët për të gjithë ata në gradë 
më të ulët të strukturës së përgjithshme komanduese” (Celebici ankohet kundër 
dhomës par. 847)  
 
Në të vërtetë: krahasimi i dënimeve për nenin 7.1 dhe 7.3 mbi përgjegjësinë tregon se 
nuk ka dallim në mes të kohëzgjatjes së dënimit të burgimit për të dy llojet e 
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përgjegjësisë : neni 7.3 nuk rezervohet për nivel më të lartë të kryerësve (Mernik /King, 
p 738) 
_____________________________________________________________________ 
Ky material është prezantuar në seminarin mbi krimet e luftës, i organizuar nga IGJK më 7 dhe 8 
qershor 2005. **të gjitha vështrimet dhe mendimet ishin ato të autorit të tekstit.     

   

          

Projekt Aktivitetet maj 2005 

 

Programi Fillestar për Arsimim Ligjor   
Trajnimi Fillestar për Arsimim Ligjor (PFAL) tremujor ka filluar  me 15 prill 2005. 60 
kandidatët e përzgjedhur do të i nënshtrohen këtij programi i cili synon që të zhvilloi 
aftësitë profesionale dhe teorike për gjyqtarët e ardhshëm të Kosovës. Në maj 
kandidatët do të përfundojnë prezantimet e moduleve të drejtës Penale dhe asaj të 
procedurës penale si dhe të drejtës civile dhe të procedurës.   
 
Trajnimi Fillestar për Gjyqtarët Porotë  
Në maj 2005 IGJK do të vazhdoj ciklin e trajnimit fillestar për gjyqtarët porotë që do të 
mbahet në pesë rajonet e Kosovës. Më datën 5 Maj IGJK ka mbajtur një sesion të këtij 
trajnimi në Prizren, ndërsa sesionet e ardhshme do të mbahen në Gjilan dhe Mitrovicë. 
Ky trajnim fillestar ka për qëllim të ofroj njohuri themelore rreth funksionit dhe 
përgjegjësive në ushtrimit e detyrës së gjyqtarit porotë nga të dy lëmit penale dhe civile 
duke përfshirë gjithashtu edhe kodin e etikës dhe mirësjelljes profesionale të gjyqtarëve 
porotë. 
 
Tryezë diskutimesh nga e drejta pronësore: 
Në përputhshmëri me programin vjetor të trajnimit të IGJK-së dhe me planin për 
implementimin e standardeve, Instituti kishte planifikuar të organizoi punëtori rreth të 
drejtave pronësore të shtrira përgjatë vitit 2005.  
Më 12 maj 2005 IGJK ka organizuar një Tryezë të llojit të tillë në Gjilan dhe më 17 maj 
në Pejë.  
Këto punëtori sigurojnë mundësinë për pjesëmarrësit që të shkëmbejnë përvojat e tyre 
me kolegët dhe kanë për qëllim hartimin e një liste të çështjeve të cilat duhet të 
zgjidhen në praktikë.    
  
Tryezë diskutimesh mbi Kodin e Përkohshëm të  Procedurës Penale të Kosovës  
IGJK ka organizuar një Tryezë Diskutimesh mbi Kodin e Përkohshëm të Procedurës 
Penale të Kosovës që ju kushtohet gjyqtarëve dhe prokurorëve nga rajoni i Gjilanit. Kjo 
tryeze kryesisht u përqendrua në çështjet lidhur me Paraburgimin. Pjesëmarrësve iu 
dha mundësia që të dëgjojnë prezantime rreth çështjeve kryesore procedurale në lidhje 
me paraburgimin. Profesionist të njohur ligjor - Gjyqtar nga Gjykata Supreme dhe nga 
ato të Qarkut kanë prezantuar raste të ndryshme duke dhënë mundësi pjesëmarrësve 
që të kenë diskutime rreth probleme specifike të ndërlidhura me paraburgimin.  
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Tryezë diskutimesh nga lëmia e kundërvajtjeve   
Një punëtori e organizuar nga IGJK në maj të vitit 2005 ishte vazhdimësi e një serie të 
tryezave  me titull të njëjtë e ofruar nga IGJK për Gjyqtarët për kundërvajtje. 
Pjesëmarrësit diskutuan rreth mundësive për zvogëlimin e numrit të rasteve në gjykatat 
për kundërvajtje, e kjo duke bërë propozime të mbështetura në praktikën e tyre rreth 
udhëheqjes së disa rasteve specifike.  
 

 

Projekt Aktivitetet qershor 2005 

Seminar: krimet e luftës  
Më datën 7 dhe 8 qershor 2005 IGJK ka organizuar një seminar duke u përqendruar në 
krimet e Luftës si dukuri dhe mbi rolin e komunitetit ndërkombëtar dhe Tribunalit të 
Hagës në ndjekjen e këtyre rasteve. Seminari ishte planifikuar si një sesion trajnues me 
qëllim të ngritjes së kuptimit nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve mbi rolin aktiv që 
ata duhet të ndërmarrin në lidhje me këto raste në të ardhmen.   

 
 

Aktivitetet e ardhshme 
 
 

Trajnimi Fillestar për Gjyqtarët Porotë  
Në Qershor 2005 IGJK do të vazhdoj ciklin e trajnimit fillestar për gjyqtarët porotë në 
Prizren. Sesioni i parë njëditor është mbajtur në Prishtinë në mars të vitit 2005.  Sesioni 
i ardhshëm do të mbahen në Gjilan. Ky trajnim fillestar ka për qëllim t’u ofroj njohuri 
themelore rreth funksionit dhe përgjegjësive në ushtrimit e detyrës së gjyqtarit porotë 
nga të dy lëmit penale dhe civile duke përfshirë gjithashtu edhe kodin e etikës dhe 
mirësjelljes profesionale të gjyqtarëve porotë. 
Data e Planifikuar: 16 qershor 2005-06-21 
 
Seminar mbi Etikën Gjyqësore  
Grupi përfitues: Gjyqtarët dhe prokurorët  
IGJK në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare për Gjykata Shtetërore (NCSC) do të 
organizoi sesione një sei të sesioneve trajnuese në pesë rajonet e Kosovës. Ky 
seminar do të përqëndrohet në aspektet praktike të etikës gjyqësore. Ky trajnim mëton 
që të paraqes një vështrim më të thellë në pozitën e gjyqtarit si një person që duhet të 
marrë vendime individualisht apo në kolegj. Ky seminar do të theksoi përgjegjësinë e 
gjyqtarit mbi sundimin e ligjit dhe rregullit shoqëror në kontekst të ndryshimeve më të 
fundit të kodeve të etikës dhe sjelljes profesionale.  
Datat e planifikuara:  
14 qershor 2005 – Prishtinë 
15 qershor 2005 – Gjilan 
17 qershor 2005 – Prizren 
20 qershor  2005 – Pejë 
22 qershor 2005 – Mitrovicë  
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Punëtori rreth Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale  
Grupi përfitues: Gjyqtarët që shqyrtojnë rastet penale dhe prokurorët   
Temat që do të diskutohen në këtë tryezë do të përqendrohen në procedurat penale të 
paraburgimit, shqyrtimi kryesor dhe procedura e ankimit. Ky trajnim do të ofroi 
diskutime interaktive për pjesëmarrësit rreth çështjeve diskutabile në procedurat e 
cekura më lart. Diskutimet do të përqendrohen kryesisht në punën e shqyrtimit të 
rasteve dhe procedura e posaçme për shqyrtimet e gjykatës në rastet penale. Kjo 
punëtori do të mbahet në ndërtesën e IGJK-së në Prishtinë.  
Data e planifikuar 28 qershor 2005-06-21 
      
  
 

 


