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BBUULLEETTIINNII  II  IIGGJJKK  
Maj 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. 

 

VRASJA E FOSHNJES GJATË LINDJES- 

ne. 35 LPK 

 

Vrasja e foshnjes gjatë lindjes është e 

rregulluar me ne.35 të LPK,ku thuhet : ‘’ 

Nëna që privon nga jeta foshnjen e vet gjatë 

lindjes ose menjëherë pas lindjes,derisa te 

ajo vazhdon  çrregullimi i shkaktuar nga 

lindja,denohet me burgim prej tre muaj deri 

tri vjet. 

Çështja e privimit të foshnjes nga jeta është 

trajtuar dhe sanksionuar në mënyra të 

ndryshme në etapat e ndryshme të zhvillimit 

shoqëror .Një kohë kjo vepër fare nuk është 

ndëshkuar .Kodi penal i Karlit V-të i vitit 

l532 parasheh denime më drastike për nënën 

e cila e ka privuar nga jeta foshnjen e vet  

gjatë lindjes,si gropimi ose djegie e nënës 

për së gjalli ,ngulitja në hu etj. Me fillimin e 

shekullit XVIII vjen dhe ndryshon koncepti 

përkitazi  me trajtimin dhe denimin e kësaj 

vepreje,e së kendejmi qysh atëherë 

parashikohen denime të ndryshme ,por më 

të buta me shpjegim se nëna gjatë lindjes 

ndodhet në një gjendje të veçantë dhe 

rrethana të posaçme të cilat lypset marrë në 

konsiderim me rastin e caktimit të denimit. 

Ndërkaq,edhe sot e kësaj dite,shumë vende 

nuk e kanë akceptuar këtë koncept, kështu 

që lartësia e denimit për këtë vepër 

penale,në vende të ndryshme,levizë nga 

gjykimi me kusht e deri të denimi me 

burgim  deri në 20 vjet.  

Në disa vende  vrasja e foshnjes gjatë 

lindjes nuk paraqet ndonjë problem  

kriminologjik,sidomos në ato vende ku 

problemet sociale-ekonomike janë zgjedhur 

në shkallë të konsiderueshme dhe ku 

emancipimi kulturorë i njeriut është 

realizuar  në shkallë të lart . Tek ne,në 

shoqërinë tonë,për shkak të kushteve të 

mjerueshme sociale –ekonomike,si dhe për 

shkak të kuptimit për moralin 

shëqëror,duken tendencat se vrasja e 

foshnjes gjatë lindjes  do të manifestohet si 

problem serioz kriminologjik. 

Subjekti i veprës penale  të vrasjes së 

foshnjes të paraparë me ne.35 të LPK.është 

nëna,ajo nënë  e cila është gjend në një 

situatë  çrregullimi  si pasojë e 

lindjes.Definimi i kësaj vepreje penale,nga 

pikëpamja përmbajtësore,por  edhe nga ana 

formale,për praktiken gjyqësore dhe teorinë 

paraqet një çështje me plotë 

pandehma.Pandehmat i referohen  termit 

‘’çrregullim’’ dhe shprehjes ‘’ menjëherë 

pas lindjes’’,të cilat terma përdoren në 

tekstin  e këtij neni.Dhe pikërisht kjo ka për 

pasojë që të mos  vendosen  kritere unike 

dhe kështu çështja bëhet e paqartë  si për 

juristet,po ashtu edhe për ekspertat e 

mjeksisë ligjore.Pandehmat janë lidhur me 

çështjet më të rëndësishme,sikundër janë: 

 

l.Çka  nenkuptohet  me termin çrregullim në 

veshtrim të ne.35 të LPK, 
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2.Cilat janë ato elemente që ndikojnë në 

krijimin e çrregullimit, 

 

3.Nëse çrregullimi  në kuptim të ne.35 të 

LPK. Paraqitet te çdo lindje, 

 

4. Sa kohë pas lindjes vazhdon së ekzistuari 

çrregullimi. Dhe 

 

5.Kush është kompetent ta bëj ekspertizen 

lidhur  me faktin në ekziston çrregullimi apo 

jo,gjithandej  sipas ne.35 të LPK. 

 

Lypset theksuar se në disa vende,në kodet 

penale të tyre,si Hungaria,Japonia dhe ish 

Bashkim Sovjetik,-çrregullimi  si pasojë e 

lindjes nuk përmendet fare dhe,rrjedhimisht, 

kjo vepër nuk merret si e privilegjuar .Ligji 

penal i Zvicres i vitit l937 përmban 

formulimin ‘’ gjendje e krijuar me rastin e 

lindjes ‘’.Ndërkaq,Ligji penal i Kosoves me 

nocionin çrregullim  konsideron se me këte 

duhet të kuptohet  çrregullimi  që 

shkaktohet nga vet akti i lindjes,dhe se ai 

është pasojë e dhimbjeve,e humbjes së 

gjakut,e plogështisë,dhe përgjithësisht e 

lodhjes fizike dhe psikike,e të gjitha këto në 

bashkëlidhje me faktorët  e jashtëm të cilët 

ndikojnë në gjendjen  shpirtërore duke e 

zvogluar zotësinë për të gjykuar.Së 

kendejmi konsiderohet se këta faktor e 

dobësojnë  rrezistencen  kundrejt  

kundravajtjeve kriminale,e për ç’arsye 

vrasja e foshnjes  së vet në këte gjendje e 

privilegjon vepren.Ç’është me rëndësi të 

theksohet,neni i cituar me termin çrregullim  

nuk e nenkupton  çrregullimin i cili ka për 

pasojë zvoglimin e përgjegjshmërisë në 

kuptim të ne.l2 të Lpz.  

Shkenca e neuropsikiatris,duke e vështruar 

nga aspekti i mjeksisë përkatëse 

çrregullimin në kuptim të 

ne.35LPK,konsideron  se nuk mund të 

shpjegohet baza mbi të cilën do të 

mbeshtetej privilegjimi i kësaj vepre penale 

në të drejten penale,meqë ky  ‘’çrregullim’’, 

nuk trajtohet mbi bazen e ne.l2 të 

Lpz.Studimi i këtij fenomeni  në mbeshtetje 

të të dhënave statistikore ka treguar se asnjë 

nënë e cila e ka dëshiuar fëminë ,për shkak 

të aktit të lindjes  nuk është sjellur në 

gjendje çrregullimi në kuptim të ne.35 

LPK,në të cilën gjendje mund ta vras 

foshnjën e vet.Së këndejmi akti i lindjes  

vetvetiu nuk e shkakton  çrregullimin gjatë 

të cilit  do të mund të kryhej vrasja e 

foshnjës ,e as që është  si kusht i 

domosdoshëm për aktin e vrasjes të foshnjës 

,po qe se ekzistojn faktoret 

infanticidogen.Sepse,në formimin e faktorit 

infanticidogen  të nëna që ngritë dorë në 

foshnjën e vet ekskluzivisht ndikojnë 

faktoret e jashtëm ,të cilët krijojnë:ndjenjen 

e turpit  që shtatzanës dhe lehones  ia 

imponon mjedisi me pikëpamjet r veta të 

moralit shoqëror,ndjenjen e humbëtires, ate 

të leçitjes nga rrethi ku jeton , si dhe, përveç 

kësaj,. 

 varësia ekonomike dhe motivet sociale 

ekonomike.Faktor këta të cilët ekskluzivisht  

ushtrojnë ndikim në formimin e një  mënyre 

të gabuar të gjykuari,duke përftuar kështu  

vlersimin e situates si sitruatë të 

pakapercyeshme.Së kendejmi,këta janë 

shkaktaret e vetem të devijimit psikologjik 

dhe të krijimit të psikikes infanticidogene 

.Prandaj,në marrjen e vendimit  për vrasjen 

e foshnjes mjaftojnë vetem faktoret e 

jashtëm ,por me kusht që ata të jenë aq të 

fuqishem  sa të ndikojnë  që nëna,e cila 

ndodhet nën presionin e tyre,të devijoj 

psikologjikisht.Varësisht nga fakti se kur 

është shkaktuar devijim psikologjik,vendimi 

për vrasjen e foshnjës mund të merret gjatë 

shtatzanisë,menjëherë para aktit të 
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lindjes,gjatë kohës së lindjes ose pas 

lindjes.Është e qartë se gruaja që jeton në 

një mjedis të prapambetur,me koncepte 

konzervative për moralin shoqëror,pikërisht 

gruaja që do të lind ose ka lindë fëmin 

jashtmartesor,nga dita në ditë,formon  

komplekse,nga të cilat ,natyrisht se dëshiron 

të lirohet.Dhe kjo dëshirë mbizotëron  

psikiken e delikventes së ardhshme,si dhe 

duke manifestuar  edhe një tipare të 

egoizmit,gruaja sjellet në lajthimin se të 

gjitha problemet do të zgjidhen  me 

shkatrimin e frytit të vet.Nëna nuk e vret 

foshnjën e vet sepse e urren,ose për shkak të 

çrregullimeve të shkaktuara nga akti i 

lindjes,ajo këte akt kriminal e bën  me 

qellim dhe nga dëshira që të gjen psikikisht 

qetësinë,por ,kështu,dhe t’i krijojë kushtet 

për një jetë normale në rrethin e vet nga i 

cili edhe ekonomikisht është e varur. 

Sikundër u tha ,çrregullimi në veshtrim të 

ne.35 LPK,nga aspekti i mjeksisë nuk mund 

të shpjegohet  e as të arsyetohet,prandaj 

edhe përgjigjja e mjeksisë  në pyetjen  nëse 

ky çrregullim paraqitet te lindja është e 

pakuptimt.Ndëkaq,nga  aspekti juridik ,në 

mbeshtetje të dëfinimit ligjor,merret se 

çrregullimi paraqitet te çdo rast i lindjes 

dhe,rrjedhimisht,nuk është e nevojshme që 

individualisht të vertetohet.Në 

praktikë,ndonëse rrallherë,disa gjyqtar 

vetem gramatikisht e interpretojnë 

formulimin ‘’…derisa vazhdon çrregullimi i 

shkaktuar nga lindja…’’,me ç’rast mund të 

kuptohet se ligji nuk e parasheh 

çrregullimim për çdo rast 

lindjeje,sepse,pëndryshe,duhej të definohej 

:derisa të vazhdoj çrregullimi që e shkakton 

lindja 

Duke u mbeshtetur në këtë 

koncept,organizohen edhe egzaminime të 

mjeksisë ligjore për vertetimin nëse ka pasur 

çrregullime  në çdo rast konkret të 

lindjes.Po në qoftë se kjo pikëpamje juridike 

merret si e drejtë dhe e arsyeshme,atëherë 

për vertetimin e ekzistences të çrregullimit  

duhet të caktohen punëtorët social dhe 

psikologët,e kurrsesi mjekët,sepse ata nga 

pikëpamja e mjeksisë nuk gjenden elemente 

mbi bazen e të cilëve do të jepej përgjigje e 

prerë.Vetem për shkakun dhe mënyren e 

vdekjes mund të caktohen ekspert nga  lëmi 

i mjeksisë. 

 

 

24 Prill 2003                       Shefqet I.Deçani 

                                 Trainues ligjor ne IGJK 

     

     

     

     

 

 

 

Aktivitet ne maj 2003 

 
A Seminari nga e drejta penale 

 

B Trainimi mbi shkathesite profesionale 

 

C Seminar per gjykatat per kundervajtje 
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D Trainimi per provimin e judikatures 

 

 

Seminari nga e drejta penale – mbrojtja e nevojshme 

06 maj 2003 

 

A. Seminari nga e drejta materiale penale eshte i caktuar per maj, per gjyqtaret qe punojne 

ne materjen penale dhe per prokuror publik. Temat te planifikuara  per kete trainim permbajne 

pasqyrimin e mbrojtjes se nevojshme sipas ligjit, duke perfshier edhe nevojen ekstreme, 

parakushtet per mbrojtjen e nevojshme, kufijet te mbrojtjes se nevojshme dhe lajthimin faktik. 

 

Trainimi mbi shkathesite profesionale 

14 – 16 dhe 19 – 21 maj, 2003 

 

B. IGJK, ne bashkpunim me Organizaten nderkombetare per zhvillimin e ligjit (IDLO), me 

fondacionin e USAID,  ka organizuar nje serial te trainimeve mbi shkathesite praktike me titull                                                                         

“ Nga caktimi i lendes deri ne vendimin perfundimtar: ndertimi i shkathesive efektive te 

vendimmarja.”  Ky serial i trainimeve do te fokusohet ne ndertimin e shkathesive esenciale te 

nevojshme per punen e gjyqtarit dhe prokurorit publik.  Muaji pril ka shenuar fillimin e serialit 

te dyte te ketij programi trainues. Temat te reja qe do te perfshihen jane: 

 

 Temat per diten e pare te trainimit permbajne rendesine e shkathesive praktike, relacionin ne 

mes te kvalitetit te vendimit dhe voneses se gjykates, ekzekutimin e vendimeve, te drejtat e 

njeriut; pregaditjet per procesin e vendimmarjes do te fillojne me prezentimin e “Shkathesive 

per perpilim”, legjislacionin mbi permbajtjen e aktgjykimit, aktakuzes dhe vendimeve te 

tjera. 

 Dita e dyte do te vazhdoje me ushtrime mbi formulimin e qeshtjes, perpilimin dhe me 

diskutime mbi rezultatin e ushtrimeve dhe prezentimin mbi “kerkimet ne vendosje”. 

 Dita e trete permbane trainim me ushtrime qe kane te bejne me analizen e vendimeve te 

gjykates, prezentim mbi “transparencen e vendimeve gjyqesore”, shqyrtimin e qeshtjeve 

lidhur me ekzekutimin e aktgjykimeve me fokusim special ne monitorimin e ekzekutimit te 

aktgjykimeve dhe diskutime se si te permiresohet bashkpunimi ne mes te paleve qe jane 

pergjegjese ne proceduren e ekzekutimit. 

  

Ne periudhen nga 14-16 dhe 19-21 maj, do te ofrohet sesioni per gjyqtaret qe punojne ne 

materjen civile. Ftesat jane derguar me qellim qe pjesemaresit te na informojne se ne cilin sesion 

do te marin pjese. Te gjithe gjyqtaret dhe prokuroret do te jene te ftuar per sesionin e dyte, si qe 

kane qene te ftuar per te parin. 
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Seminari per gjyqtaret per kundervajtje 

29 maj 2003 

 

E. Seminari per gjyqtaret per kundervajte eshte i caktuar per 29 maj. Temat do te jene 

principet dhe institucionet te procedures kundervajtese, inicimi dhe rrjedhja e procedures si dhe 

procedura e posacme ndaj te miturve. 

 

 

NGJARJET TJERA 

 

Trainimi per provimin e judikatures 

11 pril – 31 maj 2003 

 

F. Trainuesit ligjor te IGJK ofrojne mbeshtetje te perhereshme te Sesionit per mbeshtetje te 

komunitetit ligjor te OSBE, duke mbajtur ligjerata per trainimin per provimin e judikatures qe 

mbahet cdo te premte dhe te shtunde ne IGJK. Sesioni ka filluar me 11 prill dhe do te zgjate deri 

me 7 qershor. Provimi i ardheshem i judikatures do te mbahet ne qershor te vitit 2003. 


