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BBUULLEETTIINNII  II  IIGGJJKK
Shtator 2003

Ky buletin eshte publikuar per informimin sa me te plote te gjyqesise se Kosoves per
aktivitet e IGJK. Ky publikim i eshte shperndare gjyqtarve dhe prokurorve ne Kosove.
Buletini mujor i IGJK tani permbane artikuj nga stafi i IGJK ne lidhje me qeshtjet me
interes per gjyqtaret dhe prokuroret qe punojne ne Kosove.

Anton Girginov, trajnues gjyqësor
ndërkombëtar

TRIBUNË III BOTËRORE NË LUFTEN
KUNËDER KORRUPCIONIT DHE

MBROJTJEN E ITEGRITETIT

1.Tribuna, e treta ne kete serial
është mbajtur me 29-30 maj të vitit
2003 në Seul, të Republikës të Koresë.
Tribuna e parë Botërore është mbajtur
në shkurt të vitit 1999 në Vashington,
nën rrethana të favorshme të Vice
Kryetarit të atëherëshem Al Gore.
Intenca ka qenë që ministrat e tërë
botës të cilet janë dedikuar iniciativës të
anti- korrupcionit të takohen së bashku.
Tribuna e dytë Botërore është mbajtur
në maj te vitit 2001 në Hag, Holandë, e
mirpritur nga qeveria Holandeze. Kjo
Tribunë e dytë ka synuar  te krijoj
perspektivë më të gjërë për  problemet
që i shkakton korrupcioni, duke i
mbledhur jo vetëm zyretarët e qeverive
nga  143 vende por poashtu duke i
inkorporuar organizatat relevante
ndërkombëtare dhe organizatat jo-
qeveritare. Tribuna e tretë Botërore e
mirpritur nga qeveria Koreane para tre

muajve, ka  bashkuar suksesshëm dy
tribuna paraprake dhe zhvillimet pas
tyre, duke marrur qasje më praktike
ndaj anti-korrupcionit  dhe duke futur ne
qarkullim ide dhe metoda te reja që
janë të sukseshëm në luftën kundër
korrupcionit.

Për tri ditë, ministrat e qeverive,
deputetet dhe zyrëtar të tjer nga 123
shtete, përfaqsues të organizatave
bashkqeveritare dhe ekspertët, u tubuan
në Seul në Tribunën III Botërore në Luftën
kundër korrupcionit dhe mbrojtjen e
integritetit (TB III), nën motivin e “Sfidave
të Vazhdueshme, si dhe përgjegjësive të
ndara” për të vazdhuar diskutimet në
sfidat e korrupcionit  dhe për të gjetur
menyrën më të mir dhe efektëshme për
ndalimin dhe luftimin e korrupcionit, duke
përfshirë shkaqet dhe burimet e saja, dhe
për të mbrojtur integritetin. Diskutimet në
tryezat e rrumbullakëta dhe vorkshopet
kanë qënë të fokusuara në “Organet e
zbatimit të ligjit I:Instrumente Ligjore”,
“Organet e zbatimit të ligjit II:
Bashkëpunimini Ndëkombëtar “,
“Transparenca dhe Integriteti”,
“Demokracia, Zhvillimi Ekonomik, dhe
Kultura”, dhe “IT & Media”.

Në kerkimet të përbashkëta për
integritet, zhvillimin e ekonomisë  dhe
zhvillim e qëndrueshëm, pjesmarrësit e
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riafirmuar kërkesat ndaj udhëheqësve të
qeverisë në Tribunën ndëkombëtare si që
janë  Doha ekzekutiva per zhvillimin e
programit, UN- Konferenca për financimin
dhe zhvillim në Monterrey, Samiti botëror
në zhvillimin e qëndrushëm në
Johannesburg  dhe Mbledhja e dytë
ministeriale të bashkimit të demokracis
mbajtur në Seul, për angazhimin nacional
dhe veprimin drejt transparencës në
procesin e qeverisjës dhe procesit
buxhetor, implementimin e praktikës për
qeverisje të mirë dhe  gradimin e
integritetit dhe etikës, si dhe përforcimi e
masave të anti-korrupcionit. 

Duke i shenuar me kujdes te thellë
sfidat të tanishme në luftën kundër
korupcionit, pjesëmarrësit kanë kushtuar
vëmendje të veçantë, inter alia,
korrupcioni transnacional mbështetur prej
fondeve të natyrës së paligjshëme, dhe
janë seriozisht të shqetësuar për lidhjet në
mes korrupcionit dhe krimeve
transnacionale. Pjesëmarrësit insistuan
për ndërmarjën e akcioneve të
pandërprera në çëtjet e korrupcionit në
përgjithësi. 

Pjesëmarrësit gjithashtu kanë
shprehur brengosje në lidhje me
korrupcion ne sektorin privat, i cili
seriozisht po e minon luftën publike në
përgjegjësi dhe integritetin e sektorit.
Pjesëmarrësit në këtë mënyrë pajtohen
mbi nevojën urgjente për promovimin e
integritetit organizativ bazuar në
korporatën për qeverisje të mirë dhe i
shenuan akcionet të ndërmarura nga
qeveritë për t`i adresuar këto probleme.

2. Tribuna në Seul ka nxjerur
PLANIN E AKCIONIT. Në pjesën
përkatëse thuhet;

“Parimet e përgjithshme” 

a.  Të bindur që korrupcioni duhet të
dënohet dhe çrrënjoset për hir te vlerës së
veçant univerzale të integritetit,
pjesëmarrësit deklarojnë që veçantitë
kulturale dhe historike nuk duhet të mirren
si pretekst për justifikimin e korrupcionit,
ose anasjeltas, për etiketimin e shoqerive të
veçanta si te korruptuara. Në të njejtën
kohë, masat për anti-korrupcion të krijuara
mbi rrethanat specifike të shoqerisë së
posaçme duhet të sajohen me qëllim te
gjetjës së solucioneve te posaçme. 

b.  Duke pranuar se korrupcioni
është bërë fenomen  trans-nacional dhe
trans-sektoral, pjesëmaresit kanë bërë thirje
për  një çasje holistike, e cila  jo vetëm që e
përfshin sektorin publik por gjithashtu
përfshin sektorin privat, shoqërinë civile,
hulumtuesit dhe mediat, si dhe organizatat
relavante ndërkombëtare në parandalimin
dhe në luftën kundër korrupcionit.

c.  Pjesëmarrësit theksojn rëndësin e
masave të zbulimit, hetimit dhe të denimit të
korrupcionit dhe masave preventive me
qëllim të ndermarjës së akcioneve
sistematike kundër korrupcionit dhe
mirrëpresin vargun e gjërë të mekanizmave
ekzistuese nacionale, regjionale dhe
ndërkombëtare që përmbajne tërësinë e
kushteve të lartepërmendura si dhe
iniciativat të reja në këtë drejtim.

Niveli kombëtar

Në aspektin e prevencionit dhe frenimit
efektiv te korrupcionit ne nivelin kombëtar,
që me efikasitet të parandaloj dhe frenoj
korruptimin në nivelin kombëtar,
pjesëmarrësit janë të mendimit se është e
domosdoshme që, inter alia:
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� sigurohet pavarësia dhe integriteti
gjyqësor;

� sigurohet intgriteti dhe efikasiteti i
organeve për zbatimin e ligjit;

� përkrahet dhe të mbrohet  qeverisja e
mirrë, përgjegjësia, transparenca,
integriteti si dhe etika në të gjitha
sektoret e shoqërise;

� te theksohet rëndesia e veçantë të
akteve të qeverisjës në pikpamje të
korrupcionit ne sektorin privat dhe
forcimi kundërmasave kundër
korruptimit në sektorin privat , që në
këtë mënyrë të gradohet qeverisja e
mirrë e përbashkët;

� inkurajohen përpjekjet në luftimin e
korrupcionit ne menyrë që plotësisht të
shfrytezohen dobitë të teknologjisë së
re, posaqërisht të teknologjisë në
informim duke pasur rrespekt të plotë
ndaj të drejtave fundamentale; 

� mbeshtetet puna e mediave dhe te
shoqerisë civile në prevencionin dhe
zbulimin e korupcionit.

 

Bashkëpunimi ndërkombëtar

     Duke njohur rëndësine e
bashkpunimit ndërkombëtar në luftimin
e korrupcionit, pjesëmarrësit
rekomandojn që vendet, inter alia te:
� miratojn dhe implementojnë në

mënyrë efektive sa më shpejt që
është e mundur, konventat të
nxjerurra gjer me tani dhe masat për
anti-korupcion; 

� mbështesin plotësisht përpjekejet të
ndërmarrura brenda Kombeve të
Bashkuara për negociata mbi
Konventen kunder korupcionit të

gjithperfshier dhe efektiv dhe për
finalizimin e saj të shpejt dhe të
mirrepresin oferten e bërë nga
Qeveria e Meksikos për të mirëpritur
një konference në nivel të lartë
politik në fund të ketij viti;

� drejtpërdrejt dhe aktivisht të
bashkëpunojne në marrjen  e
masave të duhura për të luftuar
kundër larjes e të hollave si dhe
transferimin e fondeve dhe të
pasurisë së paligjshëme  që jane
perfituar nga aktet e korrupcionit dhe
gjejnë  mënyra efikase në drejtim të
këthimit të fondeve dhe pasurisë së
ketill në shtetet e origjinës së tyre; 

� shoshitin orvatjet dhe pergjegjesitë
në asistencën aktive teknike
multiraterale për ndërtimin e aftesive
për luftë kundër korrupcionit, që ka
ndikim te konsiderueshëm negativ
për zhvillim;

� ftojnë organizatat përkatëse
ndërkombëtare për të ndihmuar
shoshitjën e informacineve mbi
masat  të ndryshme vendore dhe
praktikë më të mirë;

� ftojnë bashkimit ndërkombëtar që të
përkrah mbështetjen e qëndrueshme
për zhvillim në procedurën që
shoqërite të jenë më pak të
cenueshëm me korrupcion…”.  

3. Pjesëmarrësit kanë dëshiruar
mirëseardhje iniciativës së qeverisë së
Brazilit që të mirëpret Tribunen e IV
Botërore në vitin 2005, si dhe
propozimit të Grupit Afrikan që të
mirëpret Tribunen e V Botërore në
Afrike. Pjesëmarrësit vendosmërisht
qëndruan në besimin e plotë të tyre që
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procesi i Tribunes Botërore ka nevojë të
jetë i vazhdueshëm  me qëllim të
zmadhimit të  diturisë për qeverisje më
të mirë dhe integritet rreth terë botës.
Pjesëmarrësit kanë shprehur në mënyrë
të vendosur pjesëmarrjen e tyre të plotë

dhe besimin se Tribuna Botërore do të
vazhdohet, duke falënderuar
përpjekjeve të forta ndërkombetare për
rrënjën e korrupcionit, që eshte një nga
sfidat më këmgulese të kohës sonë

Shefqet Deçani,Trainues ligjor, IGJK

P A K U J D E S I A – neni l4 LPJ

Vepra penale kryhet me pakujdesi kur
personi, megjithëse nuk i do pasojat, e
parashikon mundësinë e ardhjes së tyre
dhe me mendjelehtësi shpreson t ‘i
shmangë ato, ose nuk i parashikon
,megjithëse sipas rrethanave duhej  dhe
kishte mundësi t ‘ i parshikonte.

Siç kuptohet nga ky definim,pakujdesia
si një formë e fajit,manifestohet si
pakujdesi e vetëdijshme ose si vetbesim
i tepruar dhe si pakujdesi e
pavetdijshme ose neglizhencë.
Pakujdesia e vetëdijshme nënkupton se
kryesi është dakorduar me ardhjen e
pasojës së demshme,por konsideron se
ajo nuk do të realizohet  ose shpreson
me mendjelehtësi  ta shmangë
ate.Pakujdesia e pavetëdijshme
nenkupton  se kryesi nuk ka qenë i
vetëdijshëm  se nga veprimet ose
mosveprimet  e tij mund të paraqiten
pasoja të dëmshme,por është dashtë të
di  duke marrë parasysh kualitetet e
veta dhe vetitë personale.

Do të marrim si shembull serumin e
antitetanusit ose edhe ndonjë
medikament tjetër të ciët shpeshherë e
përftojnë alergjinë .Po qe se pacientit i

jepet ampula antitetanus,me ç ‘ rast ajo
shkakton një reakcion alergjik,e
megjithate mjeku nuk pushon  së dhëni
serumin ose nuk e zbaton terapinë
antialergjike, duke konsideruar se nuk
do të shkaktohet ndonjë komplikim më i
rëndë,kurse pasoja e dëmshme
realizohet ,atëherë në këte rast
sheshazit kemi të bëjmë me
pakujdesinë e vetëdijshme ose me
vetbesimin e tepruar . Ose kur mjeku
me rastin e intervenimit hirurgjik nuk i
përmbahet masava të caktuara
higjienike dhe si rrjedhim realizohet
ndonjë pasojë e dëmshme etj.

Me zhvilimin e shpejtë  të teknikes
,industrisë,të kumunikacionit si dhe me
zhvillimin dinamik të jetës në përgjithësi,
pakujdesia si trajtë e fajit manfestohet
me shumë lloje dhe me një tendencë të
madhe zhvillimi.Së kendejmi çdo rast i
pakujdesisë duhet shikuar në mënyrë të
gjithanshme dhe përimsishtë, si nga
pikëpamja e mjeksisë  ashtu edhe nga
pikëpamja juridike gjithmonë , e jo
vetem në rastet kur pergjegjësia penale
vjenë në konsiderim.

Është me interes të theksohet se
aksidenti terapeutik  përkitazi me
pakujdesinë  si trajtë e fajit zënë një
vend të veçantë në aksidentet marrë në
përgjithësi.Ndonëse në këto raste kemi
të bëjmë me pasoja të rënda ,madje
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edhe vdekjeprurëse të realizuara gjatë
dijagnostikes ose mjekimit, nuk mund të
behët fjalë as për  përgjegjësinë etike e
as,sidomos,për përgjegjësinë penale
,sepse këtu në të vertetë kemi të bëjmë
me zbatimin e një mënyre adekuate të
mjekimit dhe  me përdorimin e mjeteve
të përshtatshme,kemi të bëjmë me
dijagnozim të drejtë të sëmundjes ose
të plagosjes , kemi të bëjmë me një
çasje profesioniste dhe të
ndërgjegjshme të mjekut, edhe pse në
rastin konkret paraqiten  komplikime ,
por të cilat zakonisht nuk paraqiten
.Fatbardhësisht këto komplikime me
pasoja të rënda paraqiten shumë rrallë
dhe vetem te personat me veti të
veçanta personale të organizmit i cili
reagon edhe në ato mjete të provuara
dhe të pranuara terapeutike . Prandaj
përgjegjësia  etike dhe penale  në këso

rastesh përjashtohet ,sepse mjeku në
bazë të njohurive bashkëkohore në
lëmin e mjeksisë nuk ka mund që më
parë të hetoj se personi përkates ka aso
veti që bëjnë të reagon organizmi në atë
mënyrë specifike . Së kendejmi mjeku
nuk ka mud të ketë vetëdijen për
mundësinë e ardhjes së atyre pasojave
dhe kështu nuk mund të jetë penalisht
përgjegjës . Dëshira e tij,mënyra e
mjekimit dhe tërë procedura e zbatuar
janë të bazuara në parimet e shkences
së mjeksisë dhe të humanizmit ,ku
pasojat nuk mund të parashikohen në
asnjë mënyrë . Në rastin e përshkruar
kemi të bëjmë me pakujdesin e
pavetëdijshme ose me neglizhencen .

Aktivitet ne shtator 2003.

� Seminari nga e drejta civile

� Trainimi mbi shkathësitë profesionale

� Trainimi i trainuesve

� Seminari mbi Kodin e etikës

� Programi i edukimit jasht vendit

Seminari nga e drejta civile – hipoteka dhe pengu
9. shtator 2003.
Temat që do të përfshihen jan: roli i hipotekës dhe pengut – aspekti i përgjithëshëm i
zhvillimit dhe i realizimit ; procedura e sigurimit të kërkesës së caktuar – masat
paraprake dhe të përkohëshme; regjistrimi dhe vlerësimi i te mirave në rast të
themelimit te hipotekës dhe pengut në procedurën përmbarimore. Ekspertët do të jenë
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si trainuesit të IGJK poashtu edhe tre gjyqtar vendor. Gjyqtarët që punojnë në maretjën
civile nga e gjith Kosova do të ftohën për këtë trainim.

Trainimi mbi shkathësitë profesionale
10.-12. shtator 2003.

IGJK, në bashkpunim me Organizatën ndërkombetare për zhvillimin e ligjit (IDLO), me
fondacionin e USAID,  ka organizuar një serial të trainimeve mbi shkathësitë praktike
me titull                                                                         “ Nga caktimi i lendes deri në
vendimin përfundimtar: ndërtimi i shkathësive efektive të vendimmarja.”  Ky serial i
trainimeve do të fokusohet në ndërtimin e shkathësive esenciale të nevojshme për
punën e gjyqtarit dhe prokurorit publik.  Muaji prill ka shenuar fillimin e serialit te dytë të
ketij programi trainues. Temat të reja që do të përfshihen janë:

� Temat për ditën e parë të trainimit përmbajnë rëndesinë e shkathësive praktike,
relacionin në mes te kvalitetit te vendimit dhe vonesës së gjykatës, ekzekutimin e
vendimeve, të drejtat e njeriut; pregaditjet për procesin e vendimmarjës do te fillojnë
me prezentimin e “Shkathësive për përpilim”, legjislacionin mbi përmbajtjen e
aktgjykimit, aktakuzës dhe vendimeve të tjëra.

� Dita e dytë do të vazhdojë me ushtrime mbi formulimin e qështjës, përpilimin dhe
me diskutime mbi rezultatin e ushtrimeve dhe prezentimin mbi “kërkimet në
vendosje”.

� Dita e tretë përmbanë trainim më ushtrime që kanë të bëjnë me analizën e
vendimeve të gjykates, prezentim mbi “transparencën e vendimeve gjyqësore”,
shqyrtimin e qështjeve lidhur me ekzekutimin e aktgjykimeve me fokusim special në
monitorimin e ekzekutimit të aktgjykimeve dhe diskutime se si të përmiresohet
bashkpunimi në mes të paleve që janë përgjegjëse në proceduren e ekzekutimit.

 
Në periudhen nga 10.-12. shtaror, do të ofrohët sesioni për gjyqtarët që punojnë në
materjën penale dhe ky do të jëtë sesioni i fundit. Ftesat janë dërguar. Të gjithë
gjyqtarët dhe prokurorët janë të ftuar për sesionin e dytë, si qe kanë qënë të ftuar për të
parin.

Trainimi i trainuesve
15.-17. shtator 2003.
Këtë trainim do të prezentojë IDLO me qëllim te trainimit si te trainuesve te IGJK ashtu
edhe gjyqtarve dhe prokurorve publik të zgjedhur e te cilit aktivisht kanë marë pjesë në
trainimin mbi shkathesitë profesionale. Përmiresimi i shkathësive të tyre për
mësimdhenje dhe prezentim është shum i rëndësishëm, sepse në të ardhmën, përvec
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trainuesve profesional te IGJK, IGJK mund te fton keta persona si instruktor në
trainimet e veta.

Seminari mbi Kodin e etikes
29.-30. shtator 2003.
Seminari mbi Kodin e etikës dhe të sjelljës profesionale të gjyqtarve dhe prokurorve
publik përfshien edhe prezentimet mbi mandatin dhe punën të Këshillit gjyqesor dhe
prokurorial te Kosoves dhe te Njesisë se inspekcionit te DD.
Ky do të jetë seminari i tretë me temat e njejta, sepse IGJK përgadit këtë trainim në
secilin kuartal me qëllim të trainimit të të gjith gjyqtarve dhe prokurorve publik në
Kosovë, deri ne fund te vitit 2003. Pjesëmaresit nga te gjthë regjionet të Kosovës dhe
nga gjyakatat dhe prokuroritë publike te ndryshme janë të ftuar.

NGJARJET TJERA – TE ARDHSHME
Programi i edukimit jasht vendit
Pas përfundimit të vizitës studimore Zvicrës me 23-30 gusht, IGJK bënë pregaditje për
një vizitë të punës dhe një vizitë studimore në Gjermani. Vizita e punës planifikohet prej
5.-25. tetor 2003. për tre gjyqtar/prokuror publik ndërsa vizita studimore për 9.-15.
nëntor 2003. për përafersisht 10 magjistratë.

Trainimi mbi Kodet te reja penale
3.-4. tetor 2003.
Ngajrja kryesore në fillimin e tetorit eshte trainimi mbi Kodet të reja të perkohëshme
penale. Është e planifikuar për 3 dhe 4 tetor që të mbahet ne Shkollën e policisë
(KPSS) ne Vushtrri. Ky tarinim do të organizohet në bashkpunim me shum partner, si
që jan: OSBE, CoE,DD dhe KPSS. Pjesemarësit do të jenë gjyqtarët, prokurorët publik,
avokatët dhe përfaqesuesit te KPSS.
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