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BBUULLEETTIINNII  II  IIGGJJKK--ssëë              Qershor 2003
Ky buletin botohet për të informuar më tërësisht gjyqtarët e Kosovës mbi aktivitetet e IGJK-së. Ky botim i
shpërndahet gjyqtarëve dhe prokurorëve anembanë Kosovës. Buletini mujor i IGJK-së tani prezenton
artikuj nga.

Bashkëdrejtori i ri ndërkombëtar

Përshëndetje nga Minnesota – në zemër të
SHBA-ve. Unë quhem Phil Kanning dhe
unë jam Bashkë-drejtori i ri ndërkombëtar i
IGJK-së. Shpresoj të punoj me gjyqtaren
Nesrin Lushta dhe stafin e saj të dedikuar
për të arritur shpresat dhe ëndërrat e
organizatës sonë dhe regjionit tuaj. Do të j’u
tregoj për prapavijën time dhe për
ngjajshmëritë dhe dallimet në mes dy
sistemeve tona të drejtësis.
Kam qenë gjyqtarë për 19 vite. Në
Minesotë, gjyqtarët zgjedhen nga populli
dhe shërbejnë terme 6 vjeçare. Për dallim
nga Kosova, e cila ka nivele të ndryshme të
gjykatave, si gjyqtar i qarkut, shqyrtoj çdo
lloj rasti – nga vrasja deri te e drejta
familjare dhe të miturit – gjithçka civile dhe
penale. Ne kemi një Gjykatë të ndërmjetme
të ankesës dhe Gjykatën supreme, e cila
mund të rishikoj vendimet e mija.
Minnesota ka një popullatë prej rreth 5
milion njerëzve dhe një sipërfaqe toksore
prej rreth 132,000 kilometrash katror. Ne
jemi të njohur si Toka e 10,000 liqenjëve.
(Aktualisht ne kemi 13,000 liqenj më të
mëdhenj se 39 hektar). Aty ka 10 qarqe
gjyqësore (besoj se Kosova i ka pesë) me
një totale prej 272 gjyqtarëve të shkallës së
parë (gjyqtarë të qarkut).
Gjykata supreme cakton politika mbarë
shtetërore dhe rregulla për stërrvitjen dhe
edukimin e gjyqtarëve dhe juristëve pas

konsultimit me Konferenceën e gjyqtarëve
kryesorë. (Secili qark gjyqësor ka një Krye-
gjyqtarë dhe një Asistent të krye-gjyqtarit --
- unë isha Asistent i krye-gjyqtarit para se
kam ardhur në Prishtinë).
Për dallim nga Kosova, e cila përdor
gjyqtarë porotë, sistemi ynë përdoron jurinë
nga 6 ose 12 qytetarë për të marrë vendime
të caktuara. Si gjyqtarë, sidoqoftë, nëse
mendoj që juria ka bërë gabim në vendimin
e tyre, unë mund t’a përmirësoj. Shqyrtoj
mijra çështje të ndryshme çdo vit. Roli im
kryesor është t’i bashkoj palët që të bëjnë
një marrëveshje. Përafërsisht 95% të rasteve
tona civile dhe penale zgjidhen në këtë
mënyrë ashtu që gjykimi nuk është i
nevojshëm. Pasi që palët arrijnë
marëveshjen me ndihmën time, aty ka
shumë pak ankesa.
Puna ime primare në IGJK do të jetë të
ndihmoj të zhvilloj një program trajnues për
gjyqtarë. Ka shumë çfarë duhet të mësoj për
sistemin prezent dhe sistemn të cilin e duan
populli i Kosovës para se të filloj ky
program stërvitës.
Të gjithë njerëzit të cilët i kam takuar, që të
dyjat vendor dhe ndërkombëtar, kanë qenë
ndihmues dhe miqësor sapo kam filluar të
punoj këtu. Jam i admiruar që kam rastin të
punoj me të gjithë ju në arritjen e caqeve
tona të përbashkëta.
Gjyqtari Philip Kanning
Bashkëdrejtor ndërkombëtar –
Instituti Gjyqësor i Kosovës
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Disa Veçori Të Procedurës Ndaj Te Miturve 
Nga Nesrin Lushta, Bashkëdrejtor vendor, Instituti Gjyqësor i Kosovës

 
Të miturit, si kategori e posaçme të kryesve të veprave penale, sipas dispozitave të Ligjit mbi
procedurën penale (LPP) gëzojnë tretman të posacem në shum pikpamje. Disa do t`i përmendi.

Procedura Është Urgjente
Në nenin 462. të këtij ligji, thuhet “Organet
që marin pjesë në procedurën ndaj të miturit
si dhe organet e tjera dhe entet nga të cilat
kërkohen njoftime, raporte ose mendime,
kanë për detyrë që të veprojnë në mënyrën
më urgjente që procedura të përfundojë sa
me parë.

Kjo dispozitë, si dhe dispozitat tjera te cilat
do t`i përmendi më posht, kanë rëndesi
shum të madhe. Kështu, është ne interesin e
të miturit që sa më pare procedura te
përfundojë dhe ai te din se çfar është fati i tij
– a do të shqiptohet masa edukuese
gjegjësisht sankcioni tjetër penal, apo
procedura do të pezullohet. Pastaj, është
tejet e rëndesishme që, mundësish,
shqyrtimi kryesor, apo seanca e kolegjit të
shkallës së pare dhe e tërë procedura të
përfundojë në kohën deri sa i mituri ende
është ndër moshën 18 vjeçare. Kjo për arsye
se nëse i mituri në kohën e gjykimit është
bërë i moshës madhore, ekzistojnë kufizimet
e shumta lidhur me mundësitë të mbajtjës së
gjykimit ose te shqiptimit të sankcionit
penal (p.sh. nëse i mituri në kohën e
gjykimit është i moshës 21 vjeç, apo me i
vjetër, nuk mund të gjykohet për veprën
penale që ka kryer si i mitur i ri; në disa
raste tjera mund t`i shqiptohet vetëm denimi
me burg për te mitur apo masa edukuese
institucionale e tj).

Edhe dispozitat tjera të ligjit të përmendur e
obligojnë gjykatën por edhe subjektët tjerë
të përmendur në nenin 462.te LPP, që me të
vertët të veprojnë në menyrë urgjente.
Kështu, në dispozitën e nenit 479. te LPP
thuhet se gjyqtari për të mitur ka për
obligim te njofton kryetarin e gjykatës për
çdo muaj  se cilat lendë të të miturve nuk
janë përfunduar si dhe mbi shkaqet që për
lendë te caktuar procedura ende është në
rrjedhje të sipër, ndërsa kryetari i gjykatës
ndermër masa që procedura të shpejtohet. 
Afatet për ndermarjen e shumicës se
veprimeve procedurale jane më të shkurta se
sa në procedurën ndaj ekzekutorit madhor.
Gjyqtari për të mitur ka për detyrë të caktojë
seancën kryesore ose seancën e kolegjit
brenda afatit prej tetë ditesh nga dita e
marjës së aktit akuzues të prokurorit publik,
ose nga dita e përfundimit të procedutes
pregaditore ose nga dita kur në seancën e
kolegjit është vendosur të mbahet shqyrtimi
kryesor. Shtyerja ose ndërprerja e
shqyrtimit kryesor bëhët vetëm
përjashtimisht dhe mbi çdo shtyerje dhe
ndërprerje duhet të njoftohet kryetari i
gjykates (neni 484 te LPP). Pastaj, gjyqtari
për të mitur ka për detyrë që brenda afatit
prej tri ditësh nga dita e shpalljës, të
përpiloje me shkrim aktgjykimin,
respektivisht aktvendimin dhe afati për
paraqitjën e ankesës kundër vendimit të
shkallës së parë është terë ditë nga dita e
marrjës. Një afat i posaçem ka të bëjë me
paraburgimin. I mituri gjatë procedurës
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pregaditore mund të mbahet në paraburgim
në kohezgjatje më të gjatë prej 3 muajve,
ndërkaq në procedurën kundër madhorit ky
afat është një vit. Konsideroj se edhe ky afat
relativisht i shkurtë (sidomos në lendët
shum të ndrilikuara), ndikon që gjykata të
vepron në menyre tejet urgjente, për arsye
se nëse brenda tre muajve nuk ngritet akti
akuzues, i mituri duhet te lëshohet ne liri
ehde përkunder ekzistimit eventual të
shkaqeve për paraburgim.

PROCEDURA ËSHTË JOPUBLIKE
Respektimi i personalitetit e një personi të ri
për te cilin me bazë dyshohet se ka kryer
vepër penale, ndihma, resocializimi-pra
tentimet që ai t`i këthehet shoqerisë si një
person i shëndosh i cili ka kuptuar se
veprimet të atilla janë te dëmshme dhe i cili
ato ma nuk do t`i përsërit, janë shum te
rëndësishme. Andaj, një nga parimet të
procedurës penale ndaj të miturit është që të
mos te publikohet identiteti i tij.

Përderisa në procedurën kundër madhorit,
në rastet të parapara me ligj, aktgjykimi ose
dërgesat tjera mund të dërgohen edhe me

vënjen e tyre në tabelën e shpalljeve te
gjykatës, kjo menyrë nuk është e lejuar në
procedurën  ndaj te miturit (neni 460. te
LPP), për arsye së nëse veprohet ashtu çdo
kush ka mundesi të kupton identitetin e tij
dhe veprën penale te për cilen ngarkohet.
Pa lejen e gjykatës nuk mund të shpallet
zhvillimi i procedurës penale ndaj të miturit
e as vendimi i marrur dhe mund të shpallet
vetëm ajo pjesë e procedurës respektivisht të
vendimit për te cilën ekziston leja, por në
këtë rast nuk guxohet të përmendet emri i te
miturit dhe të dhenat tjera, në bazë të cilave
mund të konkludohet se për të cilin të mitur
është fjala (zakonisht ipen vetëm inicialet të
tij).

Kur gjykohët të miturit, gjithmonë
përjashtohet publiku, ndërsa kolegji mund të
lejojë që në seancën kryesore të asistojnë
personat që merren me mbrojtjën dhe me
edukimin e të miturve, si dhe punetorët
shkencor.

Këto ishin vetem dy nga veçorite vërtet të
shumta të kesaj procedure.
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Projekt aktivitietet për Qershor 2003
� Seminar nga e Drejta procedurale penale
� Trajnim i shkathtësive profesionale
� Seminar nga e Drejta procedurale civile
� Vizitat studimore jashtë vendit

Seminar nga e Drejta procedurale penale – Shqyrtimi kryesor
03 Qershor 2003
IGJK-ja është duke finalizuar planet për seminarin e ardhshëm nga e Drejta procedurale penale
me 03 Qershor. Gjyqtarët dhe prokurorët e të drejtës penale nga të gjitha regjionet e Kosovës
janë ftuar për të marrë pjesë në këtë ngjarje. Ky trajnim do të mbuloj aspekte të caktuara të
Shqyrtimit kryesor. Ligjeratat do të jipen mbi Rrjedhën e shqyrtimit kryesor dhe Pengesat për
aktgjykimin e fajësisë.

Trajnim i shkathtësive profesionale
04 – 06, 09 – 10, 25 – 27 dhe 30 Qershor – 02 Korrik, 2003
IGJK, në konjunksion me Organizatën ndërkombëtare për zhvillim ligjor (ONZHL), i financuar
nga USAID-i, ka organizuar një seri të Kurseve të trajnimit të shkathtësive profesionale të
titulluar “Nga caktimi i rastit deri te vendimi përfundimtarë: Ndërtimi i shkathtësive efektive
vendim-marrëse.” Kjo seri e kurseve trajnuese do të fokusohet në zhvillimin e shkathtësive
esenciale në punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kjo është faza e dytë e programit të
përgjithshëm. Temat e mbuluara në këtë fazë janë kështu siç vijon:

� Temat e mbuluara në ditën e parë të trajnimit përfshijnë rëdnësinë e shkathtësive praktike,
marëdhënjen nëmes kualitetit të një vendimi dhe shtyerjeve të gjykimeve, ekzekutimit të
aktvendimeve, të drejtat e njeriut, pregatitja e procesit vendim-marrës, një prezentim mbi “
Draftimin dhe shkathësitë prezentuese”, legjislacini mbi përmbajtjen e aktgjykimeve,
aktakuzat dhe vendimet tjera.

� Dita e dytë vazhdon me ushtrimet mbi formulimin e çështjeve dhe draftimin, një diskusion i
rezultatit të ushtrimit dhe një prezentim mbi “Hulumtimin në marrjen e vendimeve”.

� Dita e tretë përfshin trajnimin me ushtrime në lidhje me një analizë të vendimeve gjyqësore,
një prezentim mbi “Transparencën e vendimeve gjyqësore”, një ekzaminim i çështjeve lidhur
me ekzekutimin e aktgjykimeve, me një fokus të veçantë mbi monitorimin e ekzekutimit të
aktgjykimeve dhe diskutimet mbi atë se si të përmirësohet bashkëpunimi nëmes palëve përgjejëse
në procesin e ekzekutimit.

Nga 04-06 dhe 09-11 Qershori, seansat do të ofrohen për Gjyqtarë për kundërvajtje. Nga 25-27
dhe 30 Qershori – 02 Korriku, seansat do të ofrohen për Gjyqtarët dhe prokurorët e të drejtës
penale. Ftesat janë dërguar për të njoftuar pjesëmarrësit se cilin seansë ata janë caktuar për të
marrë pjesë në të. Të gjithë gjyqtarët e Kosovës do të ftohen në fazën e dytë të trajnimit, ashtu
siç janë ftuar për fazën e parë.
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Seminar nga e drejta procedurale civile – Marrja e provave
12 Qershor 2003
Një seminar nga e Drejta procedurale civile do të ofrohet me 12 Qershor. Temat të cilat do të
mbulohen përfshijnë, Marjen e provave në Procedurën civile, Vlerësimi i provave, Barra e
dëshmisë, nj Krahasim i ligjeve procedurale në Gjermani dhe Kosovë, Roli i rëndësia e
administrimit të provave në procedurën civile , Caktimi i Seansës kryesore dhe administrimi i
provave, dhe Procedura e ankesës. Gjyqtarët civil nga anembanë Kosova janë ftuar për të marrë
pjesë.

Ngjarjet Tjera
Vizitat studimore jashtë vendit
IGJK-ja është duke vazhduar pregatitjet për udhëtimin e ardhëshëm studimor të ofruar në
programin tonë vjetorë, në Zvicërr. Kjo vizitë studimore është caktuar të marrë pjesë nga 16-21
Qershori 2003. Sidoqoftë, IGJK-ja është lajmruar nga autoritetet Zvicerriane që vizita studimore
të shtyhet deri në Gusht. IGJK-ja tani planifikon të dërgoj (10) gjyqtarë dhe një trainer gjyqësor
në këtë ngjarje trainuese. Aplikacionet janë pranuar dhe përzgjedhja e atyre të cilët do të
dërgohen do të bëhet në Qershor. Pregatitja për vizitën studimore në Bullgari ka filluar.
Gjithashtu, hapat preliminare janë bërë në mënyrë që të pregatitemi për vizitën studimore në
Gjermani. Këto ngjarje do të marrin pjesë në kuartalin e tretë dhe të katërt të vitit 2003.
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