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Informata për Prindërit

Vajza/Djali jonë është në Paraburgim
Çfarë është kuptimi i Paraburgimit?
Paraburgimi ka për Qëllim,Prokuroris për të Rinj tia mundësoj mbledhjen e Provave në
një fazë të hershme të Procedurës,pa qenë e mundshme që të bëhen marveshje të
fshehta midis të Akuzuarve dhe /ose kur duhet të pritet Arratisja e Personit të Akuzuar.Caktimi për Paraburgim duhet të ketë një dyshim të fortë në lidhje me një Krim apo
Shkelje.Veç kësaj,të pakten njëra nga arsyet e mëposhtme duhet të jetë e përmbushur:


Rrezik për Aratisje



Marëveshje të fshehtë apo Rrezik errësimi



Rrezik për të përsëritur



Rrezik Zbatimi

Si mund të marrim ne me Vajzën/Djalin tonë Kontakt?
Të kontaktohet me Letër është në çfarë do kohe e mundur.Letra duhet ti dërgohet Prokuroris për të Rinj,që Letrën e kontrollon në përmbajtjen e saj dhe pastaj transferon atë
Burgut.Letra nuk guxon të përfshijë kurfarë Informata reth Procesit,ndryshe mundet
Avokati për të Rinj të vendos që Letra të mos përcillet.
Për vizita në Burg,duhet Autorizim paraprak me shkrim nga Advokati kompetent për të
Rinj,si dhe një marveshje për Orarin me Burgun.
Sa gjatë zgjatë Paraburgimi?
Kohëzgjatja e Paraburgimit varet nga faktorë të ndryshëm si Kompleksitetin eProcedurës,numri të Bashkakuzuarve etj.Hetimet ePolicisë dhe hetimi i akteve të Prokurorisë
të Rinjve marrin ,varësisht fakteve,sasi të ndryshme të kohës.Do të zgjatë Paraburgimi
më shumë se 7-ditë,kërkon Prokuroria për të Rinj zgjatjen e Masave të Detyrueshme
në Gjykatën përkatëse.Kjo mund Paraburgimin ta zgjatë disa herë,megjithatë,më së
shumti për një Muaj.Përvojat tregojnë se Paraburgimi te Adoleshentët në dallim me të
Rriturit rallë më shumë se dy deri në tre Javë zgjat.

Seite 2/2

Çfarë mundësi kemi ne,nëse ne nuk pajtohemi me Paraburgimin?

Kundër urdhërit për Paraburgim mundet brenda 10-ditëve që nga data e njoftimit ose hapjes së Vendimit të bëhet Ankesë me shkrim dhe të Arsyetohet në
Gjykatën për Masa të Detyrueshme në Cyrih.
Personi i Akuzuar dhe Përfaqsuesit ligjor mundë në çdo kohë të kërkojnë Lirimin nga Paraburgimi.Ajo Kërkesa duhet paraqitur te Prokuroria kompetente e
Rinis me shkrim ose gojarisht të jepet në Protokoll dhe të shpjegohet shkurtimishtë.
Çfarë ndodhë kur Vajza/Djali jonë është liruar nga Paraburgimi?

Caku i Hetimeve është të sqarojë,nëse është bërë ndonjë Vepër për të cilën
kërcënohet Ndëshkim.Shpesh është Procedura Penale edhe pas Lirimit nga
Paraburgimi i të Miturit ende e pa përfunduar.Për kët arsye,duhet të llogaritet
me marje në pyetje dhe intervista tjera te Prokuroria pë të Rinj.Është kryer vepër Penale,vendos Prokuroria për të Rinj reth një Dënimi të përshtatshem në
raste individuale.Nqofse gjat Hetimive ka rezultuar se,ai ose ajo i/e Mituri/a ka
nevojë për kujdes të veçantë Arsimor ose trajtimTerapeutik,vendosen veç kësaj
të ashtuquajtura Masa Mbrojtse.
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