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BULETINI I IGJK 

Qershor / korrik 2005 
 

Ky Buletin është publikuar për informim sa më të plotë të gjyqësisë së Kosovës rreth 
veprimtarisë së 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.   
 
 

 

SHQYRTIMI GJYQËSOR NË PROCEDURËN PENALE NDAJ TË MITURIT 
Gjyqtare Nesrin Lushta, Gjykata e Qarkut në Mitrovicë   

 

 

Në procedurën penale ndaj ekzekutorit të 
mitur deri te mbajtja e shqyrtimit gjyqësor 
mund të mos vijë fare. Edhe nëse ka baza 
të mjaftueshme për fillimin e procedurës, 
prokurori publik mund të vendos që 
procedura fare të mos të fillohet, ose mund 
të vendoset që procedura e cila ka filluar të 
pushohet. Përveç kësaj ndaj të miturit mund 
të shqiptohet masa e diversitetit çoftë nga 
prokurori publik çoftë nga gjyqtari për të 
mitur dhe në këtë mënyrë mund të mos të 
vijë fare deri te shqyrtimi gjyqësor. 
 
 Mirëpo, shqyrtimit gjyqësor gjithmonë 
i paraprin procedura përgatitore. Në këtë 
pikëpamje nuk ka normë imperative në ligj 
por nuk ka as normë e cila thotë se 
propozimi i prokurorit publik si akt akuzues 
mund të ushtrohet drejtpërsëdrejti. Nëse 
interpretohen dispozitat tjera të Ligjit penal 
për të mitur, qartazi rrjedh se para shqyrtimit 
kryesor duhet të vërtetohet mosha e të 
miturit, faktet që i përkasin personalitetit të tij 
dhe kushteve në të cilat jeton sepse ato janë 
të rëndësisë fondamentale për zgjedhjen e 
masës apo dënimit i cili të miturit duhet të 
shqiptohet në shqyrtimin kryesor. Për këtë, 

duhet ditur se nuk ka shqyrtim gjyqësor pa 
procedurën përgatitore. 
 
 Akti akuzues në procedurën ndaj të 
miturit është propozimi i prokurorit publik për 
shqiptimin e masës apo të dënimit. Këtu nuk 
kemi aktakuzë dhe nuk kemi procedurën e 
konfirmimit të aktakuzës. Andaj, mungon 
faza e procedurës në të cilën i mituri duhet 
të deklarohet për fajësinë por megjithatë 
rrjedhja e shqyrtimit kryesor duhet të jetë 
sikur në procedurën ndaj madhorit, sepse 
në këtë pikëpamje mungon ndonjë dispozitë 
në ligj e cila kishte për të përcaktuar diçka 
tjetër.  
 
 Sipas nenit 67. të Ligjit për të mitur të 
Kosovës, pasi arrin propozimi i prokurorit 
publik për shqiptimin e masës apo për 
dënim, gjyqtari për të mitur ka mundësi që 
lëndën ta transferojë në ndonjë gjykatë tjetër 
apo të vendosi që propozimi të hudhet, 
sepse këtu nuk ka as fazë të konfirmimit të 
propozimit e as që ai i dërgohet të 
miturit/mbrojtësit të tij për kundërshtim 
eventual. Bazat nga të cilat propozimi mund 
të hudhet janë: 
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 nëse vepra e cila të miturit i vihet në 
barë nuk është vepër penale, 

 
 nëse ekzistojnë shkaqet që e 

përjashtojnë përgjegjësinë penale, 
 nëse është arritur parashkrimi i 

ndjekjes penale, ajo është përfshire 
me aktin e amnistisë ose faljes ose 
shkaqet tjera që e pengojnë ndjekjen 
penale. 

 
 Bie në sy se propozimi nuk mund të 
hudhet poshtë për shkak të mungesës së 
provave dhe kjo dallon nga procedura 
kundër personit madhor. 
 
 Nëse gjyqtari për të mitur (i cili është 
kryetar i trupit gjykues për të mitur) nuk merr 
ndonjërën prej këtyre vendime ka për 
obligim që të caktojë shqyrtimin gjyqësor në 
afat prej 8 ditësh nga dita e pranimit të 
propozimit në gjykatë. 
 
 Kjo dispozitë hapë disa çështje për 
diskutim dhe disa konstatime. 
 

1. Lidhur me atë se kur e merr 
formën e prerë propozimi i prokurorit publik. 
Konsiderojë se kjo ndodhë me secilin 
veprim të cilin gjyqtari për të mitur ndërmerr 
për caktimin e shqyrtimit kryesor (për 
shembull dërgimi i ftesave). 
 
 2. Afati për caktimin e shqyrtimin 
kryesor është tejet i shkurtë-vetëm 8 ditë. 
Brenda këtyre 8 ditëve duhet të përfundojnë 
përgatitjet për shqyrtimin kryesor dhe të 
mundësohet që i mituri dhe mbrojtësi i tij me 
kohë të marrin ftesat, por megjithatë ai afat 
është vetëm 1-2 ditë dhe sipas mendimit tim 
nuk mjafton për përgatitjen e mbrojtjes, 
sidomos në rastet me të ndërlikuara por me 

siguri ka mbështetje në parimin e urgjencës 
së procedurës ndaj të miturit. 
 
 3. Është e qartë se më nuk ka 
mundësi që të vendoset në seancë të 
kolegjit, mundësi kjo e cila ka ekzistuar me 
ligjin e vjetër, sepse imperativi ligjor është 
caktimi i shqyrtimit kryesor. 
 
 Në procedurën ndaj të miturve 
asnjëherë nuk aplikohen dispozitat e 
procedurës së shkurtër. 
 
 Faza e përgatitjeve për shqyrtimin 
gjyqësor ndaj të miturit nuk ka dallime nga 
ajo në procedurën e madhorit. Pra edhe 
këtu, në këtë fazë formohet trupi gjykues i 
cili për karakteristikë ka që gjithnjë është në 
përbërje nga gjyqtari për të mitur si kryetar i 
kolegjit dhe dy gjyqtar porot për të mitur si 
anëtarë të trupit, ata duhet të jenë të 
profesioneve që i kërkon ligji (neni 49) dhe 
të jenë të gjinive të ndryshme; pastaj 
përcaktohet vendi dhe data e mbajtës së 
shqyrtimit gjyqësor, dërgohen ftesat duke 
respektuar dispozitën sipas së cilës i mituri 
ftohet personalisht dhe përmes prindit, 
prindit adoptues ose kujdestarit (neni 46); 
mund të caktohen edhe “anëtarët rezervë” 
dhe do të mund të vijnë propozimet e palëve 
lidhur me provat që propozohen të nxjerrën 
në shqyrtimin gjyqësor. 
 
 Një gjë e cila mund të ndodhë në 
këtë fazë është mundësia që gjyqtari për të 
mitur të vendos që fare të mos të shkohet 
në shqyrtimin gjyqësor por që ai të miturit t’i 
shqipton masën e diversitet. Mendimi im i 
këtillë bazohet në dispozitën e nenit 50.2. 
sipas së cilit gjyqtari për të mitur mund të 
shqipton këtë masë nëse janë plotësuar 
kushtet ligjore. I vetmi rast kur këtë mund të 
bëjë gjyqtari për të mitur është në fazën pas 
marrjes së propozimit të prokurorit publik, 



 

OSCE Building ID no 47, 99 Ramiz Sadiku Street 
      Tel: +(381-38) 248-688/689   

Fax: +(381-38) 248-688/204 

Buletini i IGJK-së qershor/korrik 2005   

sepse në rastin tjetër vendos trupi gjykues 
(neni 67.3.) por në shqyrtimin gjyqësor. 
 
 Si është fillimi dhe rrjedhja e shytimit 
gjyqësor në procedurën ndaj të miturit? 
 
 Për tërë këtë fazë të procedurës Ligji 
penal për të mitur përmban vetëm 8 nene. 
Kjo duhet të kuptohet ashtu që aplikohen 
dispozitat e përgjithshme të Kodit të 
Procedurës Penale së bashku me këto 
dispozita të 8 neneve të cilat rregullojnë 
vetëm dallimet dhe specifikat e shqyrtimit në 
lëndën e të miturit. 
 
 Së pari duhet theksuar se shqyrtimi 
gjyqësor ndaj të miturit nuk është publik. 
Sipas nenit 69 mund të lejohet që në 
gjykatore të ngelin ekspertet dhe personat të 
cilët profesionalisht trajtojnë mirëqenën dhe 
edukimin e të miturve ose luftimin e sjelljes 
kriminele te të miturit. Megjithatë, trupi 
gjykues mund të urdhërojë që as këta 
persona të mos të ngelin në gjykatore. 
 
 Shqyrtimi nuk mund të mbahet në 
mungesën e të miturit (neni 39) 
 
 Në shumicën e rasteve nuk mund të 
mbahet as pa mbrojtësin sepse sipas Ligjit 
të ri mbrojtja me avokat është e 
obligueshme në shumicën e rasteve (neni 
40.) 
 
 Dispozitat për procesverbalin e 
shqyrtimit gjyqësor, parakushtet për 
mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor, për drejtimin 
e tij janë të njëjta sikur te personat madhor. 
 
 Çështja për mua e rëndësishme ka të 
bëjë me fajësinë e të miturit, gjegjësisht me 
deklarimin e tij lidhur me fajin. 
 

 Në ligj nuk ka as dispozitë lidhur me 
atë se i mituri në fillimin e shqyrtimit a duhet 
të deklarohet për fajësinë dhe nëse në 
mënyrë strikte aplikohen dispozitat për 
madhorë, në mungesën e dispozitës së 
posaçme për të mitur, del se duhet të 
deklarohet, mirëpo, unë jam skeptike në 
këtë pikëpamje dhe mendoj se Ligji për të 
mitur duhet të ketë ndryshime-precize në 
këtë pikëpamje. Unë konsiderojë se fajësia 
në procedurën e të miturit nuk ka rëndësi të 
njëjtë sikur në procedurën kundër madhorit. 
I mituri rrallëherë shpallet fajtor. Nëse i 
shqiptohet masë, në dispozitivin e 
aktvendimit nuk figuron se është fajtor dhe 
nuk jepet as përshkrimi faktik i veprës 
penale por vetëm emërtimi ligjor i veprës 
penale si dhe masa dhe kohëzgjatja e saj. 
Nëse kishim për të aplikuar dispozitat për 
madhor të KPPPK, atëherë nëse i mituri 
kishte për të pranuar fajësinë për të gjitha 
pikat e “akuzës” do të mungonte procedura 
e nxjerrjes së provave e kjo nënkupton 
nxjerrjen e provave që kanë të bëjnë me 
moshën, personalitetin e tij si dhe prova 
tjera të rëndësishme për marrjen e vendimit 
për sanksionin i cili eventualisht duhet të 
shqiptohet. Unë konsiderojë se kjo do të 
ishte në kundërshtim të plotë me frymën e 
Ligjit penal për të mitur. 
 
 Në shqyrtimin gjyqësor duhet të 
shoshiten me kujdes faktet që kanë të bëjnë 
me veprën penale dhe përgjegjësinë penale 
të miturit, njësojë sikur ato për personalitetin 
e tij. Në këtë drejtim rëndësi të posaçme 
kanë raportet dhe deklarimet e prindit apo 
kujdestarit, të përfaqësuesit të shërbimit 
sprovues dhe të organit të kujdestarisë, 
mirëpo mosardhja e tyre nuk e pengon 
gjykatën në mbajtjen e shqyrtimit sepse 
raportet janë dorëzuar me shkrim edhe 
paraprakisht. 
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 Sa i përket shtyrjes dhe ndërprerjes 
së shqyrtimit gjyqësor, dispozita e nenit 70. 
thotë se gjyqtari për të mitur ka për obligim 
që për çdo shtyrje apo ndërprerje të 
informojë kryetarin e gjykatës duke paraqitur 
arsyerat për këtë. 

 
 Nuk ka dispozita specifike lidhur me 
ndryshimin apo zgjerimin e aktakuzës, 
gjegjësisht këtu të propozimit për masë apo 
për dënim, por ka një dispozitë e cila është 
shumë e rëndësishme për atë se trupi 
gjykues nuk është i lidhur me propozimin e 
prokurorit publik për masën apo dënimin 
dhe (neni68) sipas së cilit trupi gjykues për 
të mitur është i autorizuar të merr vendim 
edhe nëse prokurori nuk ka ndryshuar 
propozimin e vet, në bazë të provave që 
janë prezantuar në shqyrtimin gjyqësor, 
tregon për gjendjen faktike e cila dallon nga 
ajo e paraqitur në propozimin e prokurorit. 
Kjo është një përjashtim shumë i 
rëndësishëm nga parimi i identitetit në mes 
të aktit akuzues dhe aktgjykimit 
(aktvendimit). 
 
 Masa e diversitet mund të shqiptohet 
në çdo kohë, nëse janë plotësuar kushtet 
ligjore, pasi trupi gjykues merr në pyetje të 

miturin, prindin dhe mbrojtësin dhe kjo 
nënkupton mundësinë që të mos të pritet 
përfundimi i shqyrtimit kryesor. 
  
 Vendimet të cilat merren janë 
aktvendim apo aktgjykim. 
 
 Me aktvendim vendoset: 
 -kur pushohet procedura (kur 
ekzistojnë arsyet e parapara me nenet 389 
dhe 390 të KPPPK, pra analogjikisht me 
aktgjykimin refuzues dhe lirues), 
 -kur shqiptohet masa e diversitetit, 
 -kur shqiptohen masat edukuese. 
 
 Me aktgjykim vendoset kur shqiptohet 
dënimi ose masat nga kapitulli IX i KPPK 
(masat e trajtimit të detyrueshëm dhe 
dënimet plotësuese). 
 
 Duhet të theksohet një risi e madhe: 
trupi gjykues për të mitur më nuk ka 
mundësi që të pezullojë procedurën ndaj të 
miturit për shkak të jo-oportunitetit.  
___________________________________ 
Ky material është prezantuar në seminar mbi 
Drejtësinë për të mitur të mbajtur në IGJK më 12 
korrik 2005.   

 

  
        

Projekt Aktivitetet qershor 2005 

 

Programi Fillestar për Arsimim Ligjor   
Trajnimi Fillestar për Arsimim Ligjor (PFAL) 
tremujor ka filluar  me 15 prill 2005. pasi që 
kandidatët e përzgjedhur kanë përfunduar 
modulet e fundit dhe të gjithë kursin e PFAL-
it Këshilli Gjyqësor Prokurorial do të bëjë 
përzgjedhjen e fundit.  
MË 01 korrik në Villa Gërmia IGJK ka 
lëshuar Certifikatat për pjesëmarrje dhe 

përfundim të PFAL-it për 57 kandidatët të 
cilët kishin përfunduar me sukses Pilot 
Projektin PFAL nga prilli deri në 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 
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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 luajnë në lidhje me 
këto raste në të ardhmen.   
 
Trajnimi Fillestar për Gjyqtarët Porotë  
Më 16 Qershor 2005 IGJK organizoi një 
sesion trajnimi për gjyqtarët porotë 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. 
 
Seminar mbi Etikën Gjyqësore  
IGJK në bashkëpunim me Qendrën 
Kombëtare për Gjykata Shtetërore (NCSC) 
organizoi një seri të sesioneve trajnuese në 
pesë rajonet e Kosovës. Ky seminar u 
përqendrua në aspektet praktike të etikës 
gjyqësore. Ky trajnim mëtoi 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 veçantë të 

gjyqtarit dhe prokurorit në frymën e 
ndryshimeve më të reja në Kodet e Etikës 
dhe sjelljes Profesionale.  
 
 Gjatë periudhës së paralajmëruar janë 
mbajtur tetë sesione trajnuese – nga dy për 
çdo ditë për grupe të ndryshme të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve nga secili rajon. 
Seminaret u mbajtën si në vijim më 14 
qershor 2005 – Prishtinë, 15 qershor 2005 – 
Gjilan, 17 qershor 2005 – Prizren, 20 
qershor  2005 – Pejë dhe 22 qershor 2005 – 
Mitrovicë. Diku rreth 200 gjyqtarë dhe 
prokurorë përfunduan programin trajnues në 
pesë rajonet e Kosovës. 
 
 Tryezë diskutimesh mbi Kodin e 
Përkohshëm të  Procedurës Penale të 
Kosovës  
Më datën 28 qershor IGJK ka organizuar një 
tryezë diskutimesh me temën e 
lartpërmendur që iu kushtua gjyqtarëve dhe 
prokurorëve nga rajoni i Prishtinës. Kjo 
tryeze kryesisht u përqendrua në çështjet 
lidhur me paraburgimin, shqyrtimin kryesor 
dhe procedurës së ankimit. Ky trajnim ofroi 
mundësi për diskutime intensive rreth 
çështjeve problematike në procedurat e 
lartpërmendura.  

  
 

Projekt aktivitetet për korrik 2005 
 
Diskutim në formë të tryezës së 
rrumbullakët rreth implementimit të 
Rregullores së UNMIK-ut 2005/16 mbi 
lëvizjen e personave brenda dhe jashtë 
Kosovës. 
 
Më datën 5, 11 dhe 13 korrik Instituti 
Gjyqësor i Kosovës (IGJK) dhe 
Departamenti i Drejtësisë pranë UNMIK-ut 

(DD) kanë organizuar së bashku diskutime 
në formë të tryezës së rrumbullakët ashtu si 
u cek më lartë. Kjo tryezë kishte për qëllim 
të prezantoi dispozitat e kësaj Rregulloreje 
pranë Kryetarëve të Gjykatave komunale të 
qarkut dhe asaj Supreme të Kosovës. Pasi 
që rregullorja ka hyrë në fuqi së voni, temat 
që u diskutuan u përqendruan në 
përgjegjësinë e gjykatës sipas Rregullores si 
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dhe aspekte praktike të gjykimit të rasteve të 
cilat do të dalin nga zbatimi i Rregullores. Të 
gjitha sesionet e lartpërmendura, janë 
mbajtur në godinën e IGJK-së në Prishtinë.  
 
Tryezë diskutimesh nga e drejta pronësore: 
Më 6 korrik 2005 IGJK organizoi një Tryezë 
të llojit të tillë në rajonin e Mitrovicës. Kjo 
punëtori është e katërta me radhë pas asaj 
të organizuar në Prizren, Gjilan dhe Pejë. 
Në këtë punëtori pjesëmarrësit do të kenë 
mundësinë të diskutojnë rreth 
kompetencave të gjykatave të rregullta dhe 
Agjencionit Kosovar të Mirëbesimit (AKM) si 
dhe aspekte ligjore të drejtës pronësore. 
Sesioni trajnues u mbajt në Mitrovicë.     
  
Trajnimi Fillestar për Gjyqtarët Porotë  
Më 7 korrik 2005 në Mitrovicë IGJK mbajti 
trajnimin e fundit fillestar të trajnimit për 
gjyqtarët porotë Sesioni i parë i këtij lloji u 
mbajt në Prishtinë në Mars të vitit 2005. Pas 
përfundimit të këtyre sesioneve në korrik 
IGJK ka kompletuar tërë ciklin e 5 të 
seminareve fillestare për mëse 150 gjyqtarë 

porot në tërë Kosovën. 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. 
 
Punëtori nga Ligji penal për të Mitur  
Më datën 12 korrik 2005 në bashkëpunim 
me zyrën e UNICEF-it në Kosovë IGJK 
organizoi sesionin e tretë trajnues nga Ligji 
penal për të mitur i Kosovës për vitin 2005. 
Gjyqtarë të shquar nga Kosova si dhe një 
trajnues ndërkombëtar nga zyra e UNICEF-
it në Kosovë prezantuan instrumentet 
relevante të aplikueshme në procedurat ndaj 
të miturve. Qëllimi i kësaj punëtorie ishte që 
të prezantoi një analizë të zbatimit të 
mëvonshëm të Ligjit të ri në këtë fushë dhe 
të përmirësoi koordinimin dhe 
bashkëveprimin e të gjithë aktorëve të 
përfshirë në procedurat sipas këtij ligji. Kjo 
punëtori u mbajt në ndërtesën e IGJK në 
Prishtinë.      

 
Aktivitetet e ardhshme 

 
Tryezë diskutimesh nga lëmi i 
kundërvajtjeve   
Grupi përfitues: gjyqtarët për kundërvajtje  
 
 Kjo punëtori e organizuar nga IGJK është 
vazhdimësi e një serie të tryezave me titull 
të njëjtë e ofruar nga IGJK për Gjyqtarët për 
kundërvajtje. Pjesëmarrësit do të shqyrtojnë 
mundësitë 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. Ky sesion trajnues do të 
mbahet në ndërtesën e IGJK-së në 
Prishtinë.  

Data e planifikuar: 13 shtator 2005.  
 
Seminar nga e drejta e punës.     
Grupi përfitues: gjyqtarët të cilët shqyrtojnë 
rastet nga lëmi i punës. Ky seminar do të 
siguroi informata rreth zhvillimeve të fundit 
rreth legjislacionit nga lëmi i punës në 
Kosovë dhe në shtetet e BE-së duke 
përfshirë këtu edhe çështjet e anti-
diskriminimit në lidhje me punësimin dhe 
punën.  
Data e planifikuar 15 shtator 2005.  
Tryezë diskutimesh mbi Kodin e 
Përkohshëm të  Procedurës Penale të 
Kosovës \ 
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Grupi përfitues: gjyqtarët dhe prokurorët të 
cilët shqyrtojnë rastet nga lëmi penal.  
Temat të cilat do të diskutohen në këtë 
tryezë do të përqendrohen në procedurën 
penale sipas dispozitave të Kodit të 
Përkohshëm të Procedurës Penale të 
Kosovës. Kjo tryeze kryesisht 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 procedurave 
specifike për shqyrtimet gjyqësore në 
procedurën penale. Kjo tryezë do të mbahet 
në Pejë.  
Data e planifikuar: 20 shtator 2005 
 
Seminar mbi Ndihmën juridike 
ndërkombëtare      
Grupi përfitues: Gjyqtarët dhe prokurorët 
nga lëmi penal 
IGJK është duke planifikuar të organizoi një 
seminar me temat e lartpërmendur për 
gjyqtarët dhe prokurorët nga të gjitha rajonet 
e Kosovës. IGJK do të kërkoi të 
bashkëpunoi me DD të UNMIK-ut, zyra për 
kthime dhe komunitete dhe me partnerët 
tjerë të cilët kanë mundësi të përfshihen në 
këtë procedurë. Ky seminar ka për qëllim që 
të hulumtoi përmes prezantimeve dhe 
diskutimeve të ndërlidhura me Ndihmën 
Juridike Ndërkombëtare dhe zbatimin e 

instrumenteve juridike përkatëse si: 
Kërkesat për ekstradim, riatdhesimi i 
emigrantëve kërkesat për ndihmë juridike 
ndërkombëtare e bërë ndaj autoriteteve të 
huaja (shërbimi i dokumenteve, letrave 
qarkore), përjashtimi i aktgjykimeve dhe 
transferimi i personave të dënuar, parimet 
themelorë të urdhër-arrestit Evropian 
(aspekte ligjore dhe praktike rreth zbatimit të 
saj), dhe urdhërarresti ndërkombëtar 
Data e planifikuar: 22 Shtator 2005  
 
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 
dhe masat për mbrojtjen e dëshmitarëve 
dhe viktimave. 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 kur nevojitet mbrojtja e posaçme e 
viktimave. Kjo punëtori do të mbahet në 
ndërtesën e IGJK-së në Prishtinë.  
Data e planifikuar 27 shtator 2005 
    

 
   
 
 
   


